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TIBOR SEDtiCKf 

Polstoročnica zboru učiteľov 

Hovo íme s Itajstaršímt. 
Medzi jubilujúce inštitúcie, ktoré' 

v tomto roku oslavujú svoje zalo
ženie, patrí aj popredné slovenske 
vokálne teleso - SPEVACKY ZBOR 
SLOVENSK'2'Cii UČITEĽOV, K histórii 
t ohto zboru sa vlaci<rát vracali re
cenzenti denníkov a články k jubileu 
boli uverejnené aj _na stränl<ach Hu
dobného života. Dnes chceme pred
staviť troch najstaršfch členov ,SZSU, 
ktorým sme položili niekoľko otá
zok: 

* * * ALEXANDER TRANčiK - narodený 
v Uhrovci roku 1809. Ako učiteľ pôsobil 
v Uhrovci, v Trenčíne a v Bratislave, 
k de žije od roku 1960 na dôchodku. 

MARTIN KAPASN'Y - narodený roku 
1895 vo Va.ríne, kde pôsobil nepretržite 
od r·oku 1920 ako uč1te l' a kde od roku 
1958 žije na dôchodku. 
VIŤAZOSLAV .7ANEGA - narodený 

roku 1904 v Mojtlne. Ako učiteľ a rja 
diteľ školy pôsobil na viacerých mies
tach (Ilava, Pruské, Trenčín), je ešte 
stále v činnej službe (na Osobitnej uč
novskej inte>rnátnej škole v Ladcoch), 
býva ·v Ilave. 

* * * Kedy ste v ~ Lúpili do SZSU, kde ste 
vtedy pôsobili, čo (t·esp. kto) vás pri
viedol na myšlie11ku vstúpiť do zboru ? 

A. TRANčJK: Do SZSU som vstúpil 
v j anuári 1921. Pat·rím medzi tých ~r
vých 25 č1 enov, ktori zbor založ.i.li. Pre 
tento čin sme sa rozhod·li v Pra!he roku 
1920, po vypočutí 
koncertov PSMU a 
PSPU. čo do člen
stva som teda naj
starším činným 
členom SZSU. 

M. KAPASNľ: Aj 
keď nepatrím me
dzi tých, ktor! boLi 
medzi zaklada.iúd
mJ . členmi u ž v 
januári 1921, vstú
pil som do zboru 
v tomto r oku a 
spievam v ňom tiež 
piných 50 rokov. O 
učiteľskom s pe
vokole som sa do
zvedel z novín, 
ktoré vychádzali v 
Trenčíne. Bola tam 
výzva k učiteľom 
Považia, aby sa v. Janega 
spev milujúci a 
roduvern! učite1!a 
prihlásili do zboru, ktorý už pr.avide,lne· 
nacvičoval v TrenčfnP. -PI'išiel .som, ·na
šie l som ich pri cvlčen!, pr.ijali ma s 
veľkou srd·ečnosťou a bol som zadelený 
do II. basu. 

V . JANEGA: Z t ro;j.ice najstarších čle
nov SZSU som vJ.ast.ne ,.najml·adší" aj 
čo do dlžky členstva, pretože oficiálne 
som do SZSU v·st·\Íipil roku 1926. So svo
jím bratom Cypr·ifrnom, k torý bol zakla
dajúcim členom, som však ako študent 
navštevoval skúšky SZSU od jeh o zalo
ženia. Do zboru ma pl'iviedla láska k 
spevu, túžba IJ)rispieť k rozv•ojU zboro
vého spevu na Slovensku. 

- Aké boli vaše prvé dojmy v tomto 
zbore, ako ste zapadli do kolektívu, al{é 
boli vaše dojmy z prvého koncert u 
SZSU? 

A. TRANčiK: TI, ktor! sme spevokol 
založili, sme boli už dlhši čas známi -
či už zo školy alebo z pr.vej svetove j 
vojny - a boli sme vše t-cí do·brl pria
telía. Aj tí, ktor! posttlpne IJ)rJchádzali, 
d·obre zapadli do nfišho koJ.ektivu. Veď 
všetci sme boli učitel ia. Aj keď medzi 
členmi bol - ako aj teraz - dosť veľ 
ký vekový rozdiel. vážiJ.í sme sa navzá
jom. čn bolo nako niec por1mienkou dob
rej discípl!ny. Prof. Mi loš Huppeldt mal 
m edzi nami veľ·a priateľov a w .stovillí-

Rov. BoJ k nám priateľský, · rád si a j 
požartoval a ešte radšej počúval dobré 
vtipy. Bol skromný, obetavý a v práci 
veľmJ S\ledomitý. Na cviče;nia •. chodie.val 
plne priprav~ený, do nôt · takmer nepo
zeral a takúto pripravenost požadoval 
aj od nás. Vystupovali sme vždy len s 
dokona le nacvičeným! zbormi. Pred pr
vým vystúpením v Novom Meste nad 
Váhom (1923) sme boli trochu šokovaní, 
po jeho úspešnom absolvovaní sme boli 
aj s dirigentom veľmi šťastní. čo nám 
pridalo chuti do ďalšej práce. 

M. KAPASNÝ: Pt•ljemne som bol pre
kvapený, že členovia zboru boli všetci 
dobrí hudobníci a speváci. Bol to sku
točne úprimný a kamarátsky kolektív, 
ktorého hlavným heslom bolo: "Spevom 
budiť lásku k rodu". Od členov som cí
til k sebe veľkú náklonnosť, pričom 
starší so mnou zaobchádzali ako so sy
nom. Miloš Ruppeldt bol jedným z tých 
Slová kov, ktorí z tej duše milovali svo
jeť a vynaložili v'letok svoj čas - a to 
nielen on, ale l celá jeho rodina a prí
buzní - aby náš zbor rástol a napre
doval. Näš prvý konce.rt v Novom Meste 
nad Váhom bol akoby ná't'odným sviat
kom nás i celého okolia. 

V. JANEGA: V dobe môjho vstupu do 
zboru bol kole·k tlv veľmi druž.ný, p.ria
teťSký - až bratský. Všetky ťažkosti, 
ktor ých bolo v tom čase V·eľa - sa pr.e
konáv.aH bez reptan-Ja. Keď nieiktorý člen 
nepl'išiel n a cvičenie, všetd sm'e vedeli, 
že sa muselo ,Xihoddť niečo vážne. Sám 
prof. Miloš Rup.peldt bol odušeV'I'Iený pro
pagátor irečttého slove~ského 2lborového 

M. Kapasný 

spevu, bol ·výborný organiŽátOr; v práci 
bol prísny, ·presný, ale Vlt'Cholne ľudský 
a IJ)riateľský. 

- Aké s ú vaše najsitnej šie zážitky 
(umelecké i spoločenske ), ktorý koncert 
(udalosť) utkvela najviac v spomien
kach? 

A. TRANčiK: K najsilnejším zážitkom 
.pat rili prvé úspešné konc.er t y po Slo
vensku, ktoré nás upevi'lovaJ.i a · dodávali 
nám elánu. Prvý koncert v Prahe nás 
naplnil sebadôverou a istotou. Avšak 
vrcholom mojich umeleckých l spolo
čenských zážitkov s ú spoločné konce-rty 
s PSPU a PSMU a spomienky na krásne 
zájazdy po čechách a Morave od roku 
1947. Vystúpenia troch zborov spoločne 
i jednotlive boH akoby prehliadkou a po
rovnaním vzájomnej práce, z čoho sme 
sa hodne naučili a čo nás IPOdnieťovalo 
k zvyšovaniu svoje.i umeleckej úrovne. 
Škoda, že od roku 1952 táto vzájomná 
družba a spolupráca veľmi ochabla. · 

M. KAPASNÝ: Keď si spomeniem na 
zašlé speváck•e časy, vynori sa ml v 
mysli v·eľa dojmov. Medzi ne v prvom 
rade patr! spomienka na náš prvý z~ 
jazd do Juhoslávie (1929) medzi našich 
Slovákov. Oväclám nebolo konc11 -kraja a 
oodľa ich preJavov bola naša návšteva 
najväčším národným sviatkom v Ich ~-
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Slávny americký dirigent Dean .Dixon bude · hosťovať v Slovenskej · filhar-· 
mónii 21. a 22. oTc tóqra 'na dvoch abonentných koncertoch. Uvedie na nich 
Beethovenovu 3. symfóniu, Bartókov 3. klavírny k oncert (sólista Ama
deus Webersinke z NDR ) a dielo českého skladateľa · Petra Ebena - Vox 
clamantis. · · · Snímka:· J. · Dezort 

vote . A~~~ il18 prvý konce.rt v Prahe (1926 ) 
za prítomnosti zástupcov vlády a diplo
matických zbor·OV sa nedá zabudnúť. No 
krásne d·o,imy som si odniesol a j zo 
ZSSR (1957 ), najmä zo srdečného · prija
tia v pí<mierskom t ábore IPri Charkove, 
ako aj zo všetkých, najmä zahraničných 
koncertov. 

V. JANEGA: Do,1my z koncel',tov boli 
a sú vždy silné a vždy· iné, no spolu 
pôsobia ako ohnivká mohutnej reťaze, 
vytvore.nej za 50 rokov činnosti SZSU. 
Vždy l'ád spomínam na koncerty v P!l'.a• 
he, ktoré boH mierou a kont rolou čin
nosti SZSU, .ako aj hybnou silou do ďa~
šej práce. Nové rvystúpenia nás nútili k 
rozšíreniu a lj)rehlbeniu repertoáru. Kri 
tlk·a vždy poukázala na klady, al.e aj na 
nedostatky. Mocne z-apôsobila na mňa 

· odozva na koncer-ty medz.i ~r.ajan.mi v 
Bulharsku .a v Juhoslávii. Žiadna reč ne
mohla viac vykonať pre povznesenie 
myslí a sebav.edomía tÝ;chto rodákov. a-
ko naše vystúpen1e. l' 

- Ako sa citite v zbore teraz a ako 
sa pozeráte na perspektívy SZSU? 

A. TRANčlK: často sl pripadám ako ! 
starý otec medzi vnukmi. Doma mám " 
vnukov 24-25~ročných, kým v zbore sú 
aj mladší členovia. V s(Jčasnom obdobi 

' . ' 
má z·bor - . vďaka veľ•kému . porozumehiu 
školských orgánov - najlepšie P·~edpo
klady a možnosti pre s voj 'ďalší ra.st. Zo 
srd·ca. by som odporúčal obnoviť dr.užbu 
s bratskými ' zbo.rmi z Čiech · a Mora vy 
a každy rok ·v týchlo zemíach a 'v Pl·a
he koncertovať. Jedine to by prinútilo 
zbor k rozširovaniu repertoäru·a k ďal
š iemu skvalitňovaniu jeho umeleckej ú
rovne. 

M. KAPASNľ: I keď roky pokročili a 
v zbore som vekove najstarší, na zdra
votný stav -sa ponosovať nemôžem. Ak 
budem v zbore potrebný - kým sa.mla
d! "zapracujú" - tak to nejaký kri.itky 
čas ešte vydržím. Na činnosť SZSU v 
ďalšieh rokoch sa powrám ve l'mi opti
misticky a verím, že našu vla·sť bude i 
naďalej reprezentovať ako vzocný inter
pret d·omácej l sv•etovej zborovej tvorby. 

V. JANEGA: Rozlúčka so zborom, k to
rý natol'ko prirástol k srdcu, n~ie je jed
noduchá záležitosť, rpreto by som po 
odovzdan! funkcie pokladníka r ád pobu
dol v zbore ešte nejaký čas bez funkcie. 
Rád by som videl na koncertných pó
diách nášho zboru čo najviac mladých 
tvárí, aby naša Qenerácia - bez obáv 
o ďalšiu existenciu SZSU - v kľude 
mohl>S odisť. 

PAVOL ZELENAY: 

"fanečná. 

hudba 
v rozhlase 

československý rozhlas patrf medz! masovo-~omuní
kačné prostriedky, ktoré značnú časť svojej náplne ve
nujú hudobnej kultúre. V rámci tejto časti svojho 
pôsobenia reprezentujE.' oblasť tanečnt>j hudby závažnú, 
i keď n.ie , ako by sa na pt·vý pol1l'ad zdalo, kvantitatívne 
pveva.žujúcu časť Hudobného vysielania. Vychádzajúc 
z IJ)latnej š t r uktúry nášho vysielania v tomto roku, dá 
sa pr.edpokladať. že objem vys1el.a.nia redakcie tanečnej 
a zábavnej hudby (v ktorom je započítaná . okrem ta
nečnej i zábavná, oper·P-tná. dychová a džezová hudba) 
z celkove;i minutáž.e vysielania hudobnej redakcie bude 
asi 35% proti minuloročným 38 %. Te·nto pokles taneč
nej hudby je však iba relatívny: vznikol zvýšením 
podielu vysielania r·edakcie sywrnnickej, opernej ä ko-

( Pokračovanle na 4. str.) 
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DlSKUSIA - , POLEMIKA III. 

Budúcnost a konzument hudby 
Rôznorodosť .a šírka te jto problemati

ky je Lak obsiahla, že tu vlastne už 
nemožno hovoriť o diskusii, ale o celom 
štábe pedagógov, psychológov, režisérov, 
kameramanov a iných pracovníkov s 
v las tnými fil movými ateliérmi. Len t akto 
j e mozné niečo jmmplexné a kvali tné 
vytvor it - a nie ako sa to r obí doteraz. 
Okrem ,,zárobkových nepodarkov" máme 
~:~;j ve ľmi dobré filmy, čo svedčí o tom, 
že sme schopní vyrobiť také filmy pľe 
školy. 

5. l(omisia pre rozbor piesní a skla
dieb. Úlohou tejto komisie by bolo toz
pracovanie piesní a sk ladieb po stránke 
formovej, obsahov.e j a ideovej - s 
presným určením výchovno-vyučovacích 
cieľov. Faktografické údaje spracovať 
tak, aby svojim obsahom boli pút avé, 
zaujímavé a h lavne, aby výchovne pôso
bily. Použité výrazové prostriedky v 
skladbe (melódia, r ytmus, tempo, har
m ónia, dynamika, t embr, práca s mot í
vom, forma a i. ) zdôvodniť a pre n ižšie 
ročníky 1 názorne rozpracovať. Išlo by 
vcelku o ucelenú prácu, .akou je napr. 
Poslouchejte s námi (STN, Praha 1961), 
a lebo Sve t orchestru od M. Očadlíka, 
aby s a konečne u jednotil-i názo·ry medzi 
hudobnými vedcami a IPraktiokmi, či kon
kretizovať progl·am skladby, alebo nie, 
či členiť skLadbu na hudobné obrazy a p. 
Táto komisia by sa skladala .z hudob
ných vedcov, učiteľov - odbo-rníkov z 

praxe. Dobrými poradcami a pomocník
mi by boli cvičn! učitelia ZDŠ a uči 
t elia PF. Takáto práca by bola potom 
naozaj odborne a vedecky fundovaná a 
u celená. Bola by pre uči teľa dobrým 
pomocnlkom, ktorý by zabránil ďalšiemu 
neodbornému vu lgarizovaniu. 

6. Komisia pre vypracovanie vzoro
vých ,príprav. Jej ú loha by spočíva la vy
pracovan!m dvoch, troch príprav na vy
učovani e pre každý ročník. Holi by pre 
u~iteľ·a vz·orom, nie ša'blónou, aby si vy 
t voril j asnú pred.!;ftavu o tom, čo má 
príprava obsahovať, aké postupy a otáz 
ky voliť ktoré by aktivizovali deti pre 
rôzne činnosti, návyky a zručnosti. Z 
nich by sa učiteľ dozvedel, čo je vlast
ne východiskom k výchovnému a vyučn 
vac iemu cieľu, aké mnohotvárne činno~
ti sa daj ú realizovať hravosťou, čomu 
všetkému sa môžu žiaci naučiť, ako a 
čim spestriť jednotvárnosť vyučovacích 
hodin (napr. pohyb, tanec ). Dozvedel by 
sa, že predhrávanie možno oživiť a do
pl niť vhodným filmom, živou hudbou u
čiteľa a žiaka z Ľ.ŠU, ktorý by predvie
dol skladbu s ktorou už vystupoval na 
pôde Ľ.SU. Každá takáto príprava by 
mal a byť v praxi overená, aby sa dala 
časove vo vyučovacej hodine zvládnuť. 
Tieto prípravy by mohli dostať učitelia 
po praktickom ukážkovom výstupe po
čas cyklického školenil!, kde by sa uro
bll podrobný a odborný rozbor vyučo-

Na čom pracujete'? 

vace.1 hodi ny. Čl enmi komisie by mohli 
byť učitelia z praxe, metodici, psycho
lógovia a pedagóg.,vi a. 

* * * 
Návrh na to, ako ďalej v predhráv<~

nf lld ZDŠ, SVS nie je vyčerpávajúci. 
Mal by byť .len podnetom na zamyslenie, 
či by sa ~poločnými silami učiteľov MŠ, 
ZDŠ, SVš. ĽšU, PF, štátnych konzerva
tórií, hudobných vedcov. skladateľov, pe
dagógov, výtvarníkov, výskumných pe
dagog.ických ústavov a !. nemal! vytvoriť 
teamy (riadené z ,jedného centra) pre 
spracovanie pr.oblematiky, akou je napr. 
predh1·ávanle. Len touto cestou je mož
né dosiahnuť komplexného spracovania 
predhrávania, kde by bola záruka od
bornosti a vedeckosti. Tento zložitý 
problém sa nedá riešiť tak. ako sa to 
robilo doteraz. Treba vypracovať pro
jekt, nájsť vedúcich jednotlivých komi
sií a t ýchto obklopiť schopn~'ffii dobro
voľníkmi, ktor! by dost ali diélčie úlo
hy na vyor.acovanie. Pomohlo by to t i
slckam 11čiteľov v našej vlasti a hlavne 
by sa to muselo k ladnP odraziť vo vzťa
hu našich žiakov k vážnej hudbe a k ži 
votu. Nech ie nám vz.orom MCR, kde Z. 
Kodály so š tábom pedapógov vypracoval 
celý hudobno-vzdelávací systém. T<'!ito 
iniciat1vy by sa mala u nás u i~f ŕSSH'V. 

D. Strmeň 

. . . odpovedá sklada tel a hudobný teor etik doc. dr. Ivan 

Hrušovský 

e Na gramoplatni Pant onu 
výjde po tieto dni s lávnostná 
zvučka k blížiacim sa voľbám 
od skladateľa Lubomíra Želez
n6ho. Zvučka bola odmenená 
prvou cenou v súťaži českého 
hudobného fondu. Okrem nej 

V posledaom čase venujem vera času výberu diel 
z tvorby našich skladatefov pre gramoantológiu, ktorú 
pripravuje hudobné. vydavatelstvo OPUS. Popri tom si 
však nájdem čas aj na komponovanie. Dita 1.3. októbra 
t. r. v rámci Bratislavsl<ých hudobných slávností a 
Prehliadky novej tvorby slovenských skladateľov bude 
premiéra mojej skladby MUSICA NOCTURNA pre ver
ký sláčikový orchester. Skladbu uvedie Symfonický 
orchester bratislavského rozhlasu pod taktovkou poľ

ského dirigenta Andrzeja Markowského. Okrem toho 
mám rozpracované dve diela, ktoré by som chcel do
končiť ešte v tomto roku: Konfrontácie pre 4 orchest
rál~e skupiny a Canto religioso p.re miešaný zbor . . bicie 

..... ,., 

. bude na platni pochod .Tana 
Fadrhonsa . - Víťazným kro
kom. 

e Katedra hudobnej výcho
vy pri pedagogickej fakulte u
niverzity P. J. šafärlka v Pre
šove a česlwslovenskä spoloč
nosť pre hudobnú výchovu 
usporiadajú 13. · a 14.' októbra 
t. r. v Prešove sympózium na 
tému - Programovanie v hu
dobneJ výchove. Zúčastnia sa 
ho okrem domácich odborníkov 
aj hostia zo ZSSR, MeR a NDR. 

· O sympóziu prinesieme pod·rob
nejšiu lnformáČiu v nlektorol?l 
z najbližšfch čísel H:l. 

a -z- klavíre. · - m1n 

Medzinárodný organový f·estival v O
lomouci sa poriada! už po t retí raz (od 
23. augusta do 19. septembra) .za účasti 
piatich význačných or'ganistov z európ
skych k t•a jin. Tohto roku úspešne spo
luúči nkovala Moravská filharmónia , no
siteľ vyznamenania Za zásluhy o vý
s tavbu pod vedením Víta Micku. 

Opera Slovenského národného divadla 
vstúpila do svojej poslednej sezóny pro
vizória. úvodná séria opemej prevádzky 
v DPOH priniesla predstave nia Smeta
novej Predanej nevesty, Suchoňovej 
Krútňavy a Verdiho Nabucca. Ich ume
lecká úroveň bola na úvod sezóny sľub
ná a každý z t roch večerov bol otvo
rený čímsi novým, zvláštnym. V pred
stavení Predanej nevesty slávďl po vari 
šiest ich-siedmich rokoch svoj "come 
back" do ú lohy Ke cala IProfilový basista 
súboru Ondrej Malachovský. Aj keď od
stup t•okov bolo cítiť v muzikalite a su
veren ite speváckeho výkonu, Malachov
ský presvedčil, že Kecai bude opäť p~triť 
k :iehoo veľkým úlohám. Pre túto po·stavu 
má umelec rpredovšetkým skvelé hlasové 
predpoklady, pretože hoci ide o komickú 
úlohu, j e spevácky mimoriadne náročná. 
Herecky je Malachovský oproti klasickej 
predstave Kecala decentne.i š!, čo však 
tentokrát treba prir átať k pozitívam, 
pretože inscenačná t rad ícia vied la aj na 

Olomoucký chr ám, známy mohutným 
barokovým organom, bol na každom kon
certnom podu jati preplnený - iste vďa
ka vynikajúcim výkonom a vkusnej, vy
soko účinneJ propagácii poriadateľov. 
Milým prekvapením bol už verejný ce
remoniál pr.! každom z koncert.ov, k t·ot·é
ho sa zúčastnili organizá tori spolu s 
umel cami. 

Úyodný koncert absolvoval s veľkým 
úspechom prof. Chrintian Collum z NDR 
skladbami J. S. Bacha, Mozarta, H. Col
luma, M. Regera. V nasledujúcom kon
cer tnom vystúpeni sa predstav!! prof. 
dr. Michael Schneider z NSR skladbami 
J. S. B,llcha,. C. Francka a M. Regera. 
Výber reprezenta čných skladieb maďar
ských skladateľov (F. Liszt, Z. Kodálý, 

našej scéne int erpretov tejto úlohy k 
neraz .až l]lref·orsírovanému komickému 
pre javu. 

V úlohe Katreny zo Suchoňove.í Krút
ňavy debutovala Ele na Kittnárová. Jej 
h lasové kva!Lty sú dostatočne overené, 
a preto ani veľmi neprekvapuje, že v 
speváckej zložke možno jej kreáciu už 
dnes označiť za dôstojné pokračovanie 
v šľapajách d lhoročnej p~edstaviteľ:ky 
te jto úlohy - .národnej umelkyne M. 
česányiove j . Dobrý dojem z debutu zná
sobujú niektoré herecké momenty, v 
ktorých sa Kittnárovej Kat,r·ena pre
zentuje v mäkšej, ly'ľickejšej polohe 
(celý štvrtý obraz a finále opery) . 

Hoci Ladislav Neshyba spieval úlohu 
Zachariäša v Nabucoovi v opere SND už 
niekoľkokrát, až septembrové predsta
venie ho zastihlo v takej dispozícii, akou 
sa vyznačovali jeho košické výkony. So
nórny, t eplý bas, rovnako dobre znejúci · 
v o boch okrajových polohách, sa zbavil 
nadmerného vibrata v špičkových t .ó
noch, znel mäkko, ale dostatočne nosne 
a v posle dnej árii strhol vypredané hľa
disko DPOH k frenetickému potlésku. 
Z ostatných sólistických výkonov je zau
jímavé • por·ovnanie mlad ého tenoristu 
Arnolda Judta v Janíkovi a Izmaelovi z 
Nabucca. Kým v menšej a ,,ensemble
vej" rpa1·tii Izmaela znie jeho hlas uvoľ 
nene a s dostatočnou intenzitou o l:ij em
ného mat·eriálu - v smetanovske.1 úlohe 
hreš! Judt na dynamick1l nevyrovnanosť 
spevne j lin!P. ktorá pozná iba piano a 
forti ssimo a vo výsledku celý dojem 
vulgarizuje. Hladký :vokálny part Janla<a 

G. Lisznyai, E. Szonyl, I'. Kadosa, lt 
Maros. F. Hldas) zaznel v •interpretácii 
prot. Sebestyéna Pécsiho z Maďarska. 
Majstrovské umenie organovej hry ,pred
viedol taliansky organista Wijnand Van 
De Pol v skladbách G. Cavazzon!ho, G. 
Frescobaldiho, D. ZipoHho, A. Scarlatti
ho, V. Mortar!ho, L. Mass!mu a L. F. 
ľogl!avinlho. 

Posled.ný koncet··t festivalu patril náš
mu dr. Ferdinandovi Kllndovl, ktorý pre
ukázal mimoriadne vy·spelú interpre
tačnú llroveň v dielach Haydna; Seege· 
ra, če-rnohorského, Kuchara, W!ederman
na a Ebena. Jeho výkon na vysokej u
meleckej úrovn! znovu potvrdll schop
nosť vyrovnať sa silne.l európskej kon
kur encii. M. B. Svobodová 

žiada s i predov!:íet·kým kyalitné mezo
forte a to sa do]Josiaľ Júdtovi v tejto 
úlohe nedari. K dynamickým krajnos
tiam ho zrejme zvádza i dobrá snaha 
po muzic1rovanl - j eho 11ádejný tenor 
je však pre ňu doposiaľ málo ;plastický 
a neprespievaný. V záujme ďalšieho hla
sového vývoja je potrebné žiadať pre 
Judta čo najviac p~·!ležitostl a zárove11 
aj ďa lšie školenie materiálu. 

o-o-o-o-o 

V rámci Dni československej kultúry, 
ktoré sa uskutočnlli pod hlavičkou "Slo
venská kul-tika a umenie", .vystllpll v 
treťom septembrovom týždn! v NDR sú
bor opery Slovenského národného divad
la. Na scéne Drážďanskej opery a Ber 
linske;j štátnej opery uviedol po jednom 
predstavenl Smeta·novej Predanej neves
ty .a Suchoňovej Krútňavy. Tieto vystú
penia doplnil koncert v kultúrnom cen
tre lužic-kosrbske.i oblasti - v Bautze
ne. O stručné zhod·notenle zájazdu po
žiadali srn<' umeleckého šéfa ope·ry SND 
Pavla Bagina. 
' - Ok.t·em kultúmo-.poltt!ckej repre 

zentácie priniesol zájaz-d veľký, až ne
čakaný efekt umeleeký. Nielen v mys
le ocenerna odbo.rnikml, ale aj preto. 
že cez ne·SJ'ôrné výsleCLky veľmi priaz
nivo ovplyvuU náladu v súbore smerom 
k zdTavému optlmi.zmu. Veréjnosť ~re
javdla o naše predstaveni-a ozajstl1ý záu
jem (i masmédiá), všetky predstavel,.ia 
boli v.vpr-'<1-ané a zúčastnila sa ich väč
ši-tu f,n tendantov ópe.mých scén NDR. 

·zivý· 
.Lisztov pavilón. 

Veľa návštevníkov Univerzit nej krtiž,. 
nice am nevie, že sa tu nachádza hu.
dollll!Í kabir1et s množstvom odbornej 
literatúry, notových materiálov a gra .. 
moplat ní. Hudobný k abtnet je umiest-· 
nený v tzv. Lisztovom pavilóne, kde 
tertio pial!ista a skladatel vyst1i poual ako . 
9-ročný v r. 1820. Ako spomienku na 
toto Vl/Stúpenie usporzadali u pamlitl!ej 
mlestn,1st i r 1970 o!istavlm pamiatok rľa • 
Franza Liszta. O jej úspechu svedčta 
mnohé zúpis!J mívšťevníkov v kronike 
kabtnetu, Podobný úspecfl nwla aj vý -· 
stava venovaná jttbileu L v. Be.ethoue- . 
rw v decembn minulého rok·u. 

flistóna hudobného kabinetu swha do 
r. 1951 kedy Jeho základy položila -
ciite v tzv. liudobnorn referáte UK, -
dr. J . M. Terrayová. O tri r oky ne-· 
skôr začal pracovať na tomto tíseklt 
V . D v o ŕ á,k, ktorý dal pracovisku dneií
nrí t vár. Dnes má oddelen ie asi 5700 
gramoplat>zí, 4500 kníh a 19000 hudob
nín. O doplňovame fondu sq starajú d ve 
pracovníčky: vedúca kabinetu Eme.~ e 
D u k a - Z ó ly o mi o v á a jej spolupra
covníčka H e l en a Han o u s k o u á. I 
keď k abinet nee je ešte uybauer1ý -
plánuje .sa rwpr , inštalovať časom zar(a-· 
de nie na . o,dposluph gramoplatní. zišlo by 
sa aj viac mies·t ností pre študentov a 
cellcoué vybavenie priestorov - pr·erisa 
je hodne navštevc)l)aný hlavne z radov 
poslucháčov K onze rvat ória · a ·iných IH'ct• 

tislavských hudolmých učiliU. . 
Celkove majrí fondy hudolmého ka · 

binetu tri časti: hudobniny, grcmH,plut
ne a muzth•ologická Literatúra. HucW1111é 
časopi~y ·Sr~ srís tredené v časoprseckom 
oddeleni . Náošteuníct sa ortelrtttjú v ka
talógu autor sko -mennom. sy.~tematrc
kom, katalógu interpretov, hudolmých 
telies, v katalógu Sl ovacica. a v tzv • 
katalógu Gramofónového klubu . Fondy 
sa získavaj ú rôznymr cestami. niekedy 
aj od súkromnlfch rlarcoo. Najoäč.~re 
ťažkosti srí so získavaním gramoplatm. 
Je kuriózne, že lwdobnrí kabinet nemá 
prdvo na t zv. pournný exemplár gramo
platne, a tak vedúca kabinetu navšte
vuje často nielen predajne Supraphonu 
a Opusu, ale i kultlÍrne strediská >O 
clalist ických .Hátov. Pracovníčk,r; odrie
lenia okrem /Ji/Jliograflcko - informačt?ej 
práce, dopll'íovama základného fondu , 
vecleckej práce. meclziknižtličrzého styku 
a pod .• majú na starostí ešte rad in1ích 
povinností. Casto pomáhajú inUitríclom 
a organizáciám vyberať pramene a hu
dobné ukážku k t·ôznym hrtdobťlým pro~ 
gramom, pripravili niekofl.~o monotéma.". 
tickýc1l prehrávok z gramoplatn( " p"rťi 
záujemcov hlavného mesta, podolmé ak~ 
cie plánujú pre pracovníkov UK . z ich 
iniciatívy sa na chodbách U K objavujú 
často výstavky z vlastných f onclov. T.:to
ré profilujú jednotlirJiich sTcladatel'ov 
alebo interpretov. V hudobnom kabinete 
sa často stretávajtí. aj členovia tzv. Kru
Tm priatel'ov Bratisl avy pri MDKO, Tctorí 
sa zaujímajú o hudobmí histór iu t ohto 
mesta a ·nr í ťltt s i .~em l'I!Oočuť nie~·to1 é 
zatljímavé hudobné snímky. 

Pred kabinetom je pelcné nácluone, 
kde má b1fť v budúcnos ti odl!alett.JÍ pom
ník li'. Ltsztovi. Tu by sa snácľ mpTzli 
realizovrtr aj niektnYé Twncerty letnúrTt 
lcomorrz1ích cyklov. alebo BHS. Prost•·e 
die je nielen a'traktí rme. ale vlrorl'1é aj 
po stránk·e alcustickej. Okrem nácl "oria 
Starej radnice by sa tu teda mohlo vy
t oorit' ďal.~ie zaujímrwé cctttrum str·e
távartia sa ctiteľov dobréj hudby. 

-uy-

Po uvedení Krút1!aoy v Berlíne. Upr o
str ed národný umelec Eugen Suc;ho1!. 

Snímka: ČSTK 

ako aj ďalšie významné osobnosti verej
ného a špeciálne operného diania. Naj
mä hlavn i predstavitelia sa vy,pli k svo
j im ' špičkovým výkonom, pričom o 
úspech sa výraznou mierou prič·!nili &i 
slovenská sopranistka z pra;iskej ope
ry G. Beňačk·ová (drážďanská Marienka) 
a náš nový tenot'ista J . Abel (berlínsky 
Vašek), Prijemným p rekvapením bola 
tiež úr.cwei'\ koncertu v Bautzene, ktor.ý 
sa dramaturg icky pohyboval od opernej 
a plesňovej literatúry ba roka až po sú
časnost. 

K efektom záj~zdu tJreba prirátať a.1 
obnovenie dávneJ družby s drážďanským 
operným telesom. Zmluva o spolupráci 
je už "pod strechou" a jej konkrétne 
body dohodneme nr i premiére Pucciniho 
Madame But terfly v '5ND, na ktoreJ sa 
zúčastnia i hostia z Dl·ážďa11. BO 



Start i rozbeh 
s pripomienkamj 

Margarita Venelin Krasteva 
bulharský hosť na prehliadke mla
dých. Snlmka : Ján Hajdúch 

II. 
V porovnaní s pl·edchá

dza júclmi ročníkmi, V. 
prehliadka mladých In
terpretov umožnila po 
prvýk·rát účinkovať l za
hraničným ume.lcom. 

Klaviristka Margarita 
Venelin Krasteva (1950), 
laureátka Ná·rodnej bul 
harskej súťaže a nositeľ
ka zlatej medaily . kla
vít·nej súťaže vo V·el·celi 
vynikla spo:ntännou m u
zikalitou a bezprost r ed
nou úprimnosťou výrazu. 
V zhode s týmit•o črtami 
korešpondoval aj výbe r 
repert oáru jej polreci tá
lu. (Skdabln: 5. sonáta, 
Prokofiev: 7. sonáta). Z 
hudobnej tvorby svoJeJ 
vlasti uviedla Päť prelú
dií p re klavír od S. Ob
r etenov.a (klavirjstk.a je 
n eterou t ohto autora). 
Dvadsaťjedenročný ne

mecký čelista JUrnjakob 
Timm je v súčasnosti po 
úspešnoJll absolutóriu 
Vysokej školy ašph'.an
tom tohto úst avu .a na 
náročnej ča;jkovského 
súťaži sa prebojoval do 
d·ruhého kola. Zostava 
r epertoáru poskyt ov.ala 
Timmovd dostat ok mož
n ost! presvedčiť diváka o 
svojich nesporných kva
litách. Sonáta E dur od 
Francoisa i Bachovo Pre 
lúdium (pre sólové vi-o
lončelo ) stali sa mu prí
ležitosťou demonšbrovať 
príkladnú rovnováhu 
spútani.a umeleckej fan• 
tázie r·ozvahou .a d isci
plínou, precízne vypra
covanú terasovjtú dyna
miku, s uverénnu techni 
k u a spoľah Livú intoná-. 

'Jii.rnjakob Timrn (NDR) eiu. P;evierkou koncepč-
Snímka: Já n Hajdúch ných schopnost!, ukážk-ou 

príkla dného vztahu k čo 
najdiferencovanej šiemu tónu bola Timmova j ntet·pretác.ia ná 
ročnej Sólovej sonáty od Zoltána Kodälya. 

Fern Raškovlčová - huslist ka z Juhoslávie je t. č. už asis
tent kou husl'ove,i hry na Múz.iokej ak.adémii v Belehrade. 
~tudov·ala po absolutóriu vysokej školy u O.av.ida Oist ra,cha. · 
Je · typom spoľahl!ve.i, umelecky nie veľmi pr iebo.ine j 1nter
prétky s vynikajúcou technikou obidvoch rúk, s obd·ivu
hodnou intonáciou. V porovnaní napr . s P.azde.rom je tMo , . 
huslistka vo výraze umiernenejšia, ale tónovo, po<;)1.o piteľ4Je,. __ . 
už vy51pelejšia, technicky zrelšia. · , · 

Zmiešané J>Ocity zanechala sopranistka Alžbeta Bukoveczkä, 
tohtoročná .a·bsolvent:ka VŠMU z tr.iedy prof. A. Hrušovskej. 
I ckeď sa jej podari lo demonštrovať d-osť z.načný stupeň tech
n ického ovládania hlasu, hlavným kameňom úrazu jej výkonu 
bola .prílišná stiahnutosť, ktorä jej zamedzovala presve~
čivejšie tlmočiť obsah prednášaného textu. Spievala prlllš 
ticho, tónovo málo difer encovane, a koby je.i bol cudz! dra
-matický, hubnejší prejav. Vadilo to predovšetkým vo Wagne
rovom z hudobnenl Wesendonckových básni. Pomerne najlep-. 
š ie dem onštr.ovala Bukoveczká svoje kvality .v Son et lumiél·e 
od H. Domanského. 

Spomedzi t roch speváčok na prehliadke najviac zaujala 
posledná - Mária Turiíová-Plvačková, tak isto žia čka !Prof. 
Hrušovsk·ej .na VŠMU, ktorá na súťaži Schneidra -T.rtUlvského 
z ískala v tomto roku 2. miesto. To, čo na jej výkone na j v4ac 
zaujaJ.o, bola snaha po čo naja dekvät nejšom iVnl•kl!lut i do 
obsahu 1·eprodukovaného die la. Nie sú jej cudz·ie ani dt·ama
<tické m omenty, a v !k.r.ehke j lyr ik·e je ta1dst o pr.esvedč·ivá 
a mnoh otvárna: Podobria aiko BukovecZI<á, m á problémy s dy
chom. Dýcha príliš nahlas a miestami nestačí doti-ahnuť hu
dobnú frázu. Najpresvedčiv·e.išia bola v Schubert-ovej Marga
r éte pri kolovrátku. 
Záverečné pcdu ja.tie prehliadky umoinilo vystúpiť dvom 

~íťa.zom vlaňajšej Smetanovej súťaže v Hradci K'ľálové, ktor! 
obidvaja zhodou okolností boli Slováci! V kategórii do 19. 
r okov zvíťazi la poslucháčka bratislavského Konzervatória Eva 
Virsíková. Doménou tejto klavJristky je výborná technik a -
n ajmä p r.stová - a zdravý temp-erament. Určitý sklon k pr!
lišnému na nášaniu zvuku 'IJ!ľejavila V.irsíková aj v Debussym 
(výber dvoch časti z cyklu Images). Bližší j e j bol poetický 
s nivý al·ebo ~sknivý svet romantiky .(Smetana) . V·irslková sa 
pripr.avu,je na budúci rok na Bachovu sút až do Lipska, kde 
B-rahmsovo Scherzo j e povinnou skladbou. Virsákovä hra la po 
!PFÝ ~··az verejne - .a bo lo too cftiť. Bol to pre ňu z hľadiska 
prehJi.adky handícap, no pre jej buďúci výv-oj nevyhnutný 
~rok. 

Zo vš etkých klavir.istov p.rehliadky zanechal na,iucelenej ší 
a najpresvedčive jší dojem Marián Lapšanský, vítaz Smeta
.nov.ej sútaže v kategórii nad 19. rokov. Dote.raz ·sme ho po· 
čuli na prehliadke zväčša ako zdatného a cit livého k-omor
ného hráča. Za tri rC!kY, čo naposl·edy vy..stúp.il .ako sólista, 
j eho umelecký vývoj na pražských štúdiách (prof. Maxián, 
po jeho smrti Panenka ) napreduje vo všetkých jparametroch 
:klavLI\istiokého majstrovstva. V prvom r ade sa stala jeho 
t echnika s uverénnejšia, dynamicky bohatšia. Vyhranil sa mu 
zmy.sel !Pre štýl, ziska! znamenitú schopnosť 11tavebného nad 
hľadu a čo je hlavné, vyvi-nul sa vo výraznú umeleckú osob
nosť. Preuká-zal to v "poslednom Beet hovenovi" (Sonáta A 
du r o.p. 101), kde priam fascinujúcim spôsobom dok ázal stme
liť bohatstvo svojej muzikalit y so stave bnou pevnosťou a dy
n amickým r ozva:Umutím fol.111ly. škoda, že v záver.ečnej fúge 
miestami strácal na dychu. Bravúra, brilantnosť a e legancia 
s minimálnym m nožst:v0m lapsusov chai\akterizova li Lapšan
ského výkon v náročnej Smetanove j Etude C dur. Te chi1ická 
•perf.ektnosť, poetický náter, majst rovská ~oncepcia charakte
r izovali Sme'tan<Jvu útechu a Polku a mol z če.ských tancov. 
Pr áve tieto dve d iela odzneli v takom dokonalom t v.a.re, že 
sa mohli .rov.no 11.a pódiu nahrávať. úspešne, fant á2lijne a sta
vebne 111eobyčaj~1e príkladne sa La,pšanslký vyrovnal s roz~ 
!aJhlou a často dos!! r.ozbitou f·or mou Schumannovej Sonáty 
fis mo·! op. ll. P.re umelecký n áboj, f.anta·stickú techndku, mi
moriadny zmysel pre konc·erpchl aj roz~ahlých !'lôch mu.sf:me 
I ;apšanského právom považovať za ka·ndldä.ta pre Inter,pó
d ium 1972. .Vladimlr č~žik 

TVORBA-TVORBA-TVORBA-TVORBA 

Alexander· Moyzes: 9. symfónia 
Pri pohľade na doterajsie produk ty Moyzesovej skladatefskej činnosti 

nevyhnutne zazna menávame periodizačný zlom, podmienený určitou 
zmenou štýlu - jej vplyv poznamenal tvorbu v priebehu posledných 
des iatich rokov El'Upt ívne obdobie, v k torom Moyzes umelecky doz.rie
val, je zavfše né VU. symfóniou ·a Husľovým koncertom. Potreba spo
menutej zmeny pramení zo zrel~stl pohľadu Moyzesa-skladateľa na 
vlas tný umelecký prejav. Výrazná redukcia, k torá sa netýka len pri
klonu ku komornejším skladobným útvarom (Sonatína giocosa, piesňo
vé cyJdy), ale premie ta sa dn vnutom ej organizácie symfoničnosti, ur
čila skladateľov rul•opis vo Flautovom koncerte, VIII. i IX. symfónii. 
Oprostenie faktury a n <J jmä r edul<cia v čase neznamená však ochudob
nenie plnokrvnostl výrazu a technicke j dokonalos ti, práve naopak -
s kladate ľ nič nezľavuje zo svojich umeleckých predstáv, ich realizácia 
relatívne na menších plochách však zvyšuje l< oncentrovanosť materiálu 
l výrazovú pôsobivosť symfonické ho prej avu. ' 

Deviata symfóma je rozdelená 
na tri časti, koncipované v zmysle 
tradičnej dynamick<! j výstavby -
I. časť Allegro ma non troppo s 
pomalou introdukciOu, druhá časť 
Andante, záverečná časť znovu 
rýchla. Na pôde tejto trojčasťo
vostl funguje terciálne delenie i 
vo ,vnútri všetkých častí symfónie. 

úvodná časť po gradačne ply
nulej introdukcii prechádza v Al
legro, ktoré je v ,podstate iba j ecl
pým z úsekov, budujúcich časť. 
Táto je dynamicky rozčlenená na 
rýchle a pom alé ú '!eky - ich zá
sadným formotvorným či nitel'om 
;je mot!v. Moyzes hudobne aj t u 
vyrastá z ·výrazného tva ru motí
vu, k torého obmieňanie a var.iova
nie určuje a podmieňuje symfo
nický tok, Melodický tvar mot!vu 
sa pohybuje výlučne v h!'aniciach 
modality (ústr edný motiv I. časti 
svojim pastorälnym nádychom pri -

pomina niektoré m iesta v Moy
zesoveJ 7. symfónii). Pľincíp ná 
vratu motivického materiálu z in
trodukcie podmieňuje sonátový 
princlp riešenia formy. Jemu je 
podriadený aj dynamický oblúk
začiatok a koniec v pianissime, 
vrchol uprostred. 
Dľuhá časť je pozoruhodným do

kladom Moyzesovho zmyslu tpre 
jemnosť a účinnosť inšt rumen
tačného rozvrhnutia faktúry. Skla
dateľ však zďaleka .nep.racu;je s 
nástro.}ovýml skupin ami v zmysle 
dosiahnut ia sonickej p lochy, viac
vrst·evnos'ť a dôraz na lineárnosť 
pr iebehu su pretavuje v konfr on
t ácii viace•rých motívov, ktoré ex
ponujú jednotlivé nástr ojové sku
piny. Z jedného z mot lvov je vy
budova'ný kontras·tný úsek pocllo
du. Návrat mot.!vicktiho materiálu 
i výrazu Andante je dokume11-
tom výrazného trojdielneho r·ieše-

nia. Dynamický vrchol po pred
chádzajúcej gradácii je situovaný 
na záver pochodového úseku, po
tom sa dynamika l faktúra zmier
ňuje - záver časti pianissimo v 
sláčikoch. 
Voči prvej vzrušenejšie konci· 

povaná a tempove !Plynul á rýchla 
(i nálna časť je výrazne čl enená 
rytmickými a dynamickými akcen
tami. Ak v take;jto pozme nenej 
atmosfére si však mot!vy zacho
vávajú svoju autonómnosť, zacho~ 
vaný j e aj ich modálny charak
ter. Intervalové postupy v me lo
dike využívajú kvartové konštelá -· 
cie (úvodný mo Uv 3. čast·i ). ktoré 
v podstate utvárajú aj vertiká lny 
profil št-ruktúry. Proces rozví
jania sa ten torai premieta do ob
lasti (iguráclf a variácií motívov. 
V priebehu časti sa dociel'u;je kon
trast v exponovan! mot!vov in
štrumentačnými odl išnosťami, vo
či hustejšej sadzbe vystupujú tu 
jednotlivé nástroje v zmysle ur
čitého koncertantného princlpu. 
Temer dôsledná homofónnosť ~ 
utvárujúca faktúru a j prvých 
dvoch časti - je porušovaná men
šími imitačnýml úsekmi. tesne 
pred náv·ratom motivického mate
riálu oz úvodu časti - teda zno
vu tt'o,idielnosť v rámci fo rmove 
vo ľného spojenia sonilty a ronda . 
Zvýšená intenzita dynamiky si u 
držiava ustálenú hladinu s mier
nymi preryvmi a kulmináciou v 
závere symfónie. 
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Dezider Kardoš: Res philharmonica 
Naj novšie dielo Dezidera Kardoš a - Res philharmonica (dokončené 

na .sklonku roku 1970) už svojím n ázvom prezrádza skladaterovu schop
nosť nachádzať vo zvuku veľkého symfonického orchestra priestor 
pre r·ozvíjanie svojej konfesie, štýlovej originality. Lebo Kardoš je 
skladateľ, pre ktor~ho je orchester najvlastnejším prostriedkom hu
dobnej výpovede. No aj napriek výborne osvojenej kompozičnej tech
nike nezostáva Kardoš ,len na rovine perfektného t echnického vypra
covania, ale je mu vlastný zmysel pre budovanie výrazných .dra
matických plôch - dynamicky a kontrastne ozvláštnených lyrickými 
úsekmi. ľ~~nanie slovenského fo lklóru, vyrastanle z neho, je určitým 
redukčným, umierňujúclm činiteľom dynamičnosti Kardošovho sklada
teľského výrazu. Hoci sa cíti bezpečný v oblasti symfoniky, neustále 
s a kultivuje. Jeho, ~:epr.e~entatívne diela - Hrdinská balada, Koncert 

·pre ·orchester a 3 .•. s~tfónia tiesú pečať harntonického spojenia t ý:.chti> 
dvoch stránok Kardosovho prejavu; virtuózne narábanie s nástrojovým! 
skupinami,. brilantná Inštrumentácia, dramatický rozvrh symfonického 
toku, rytmická a dynamická razancia, úsečnosť - stoja nakoniec v· 
službách výraznejšieho vyznenia majestátnosti epického toku, alebo 
lyričnosti a subtílnosti melodického prejavu, vyrastajúceho a inšpi
r ujúceho sa prostou .ľudovou piesňou. 

Res philharmon ic.a je symfonic
ká pred ohra virtuózneho charak
ter u, kde jednot liví členovia os:
chestra , nástrojové skupi.ny i celý 
orchester majú dokume'11tovať pl
nosť svojej mu Z1ikality, suverenit u 
techniok·o-re.pr-odukčných schop• 
nosti a discipUnovane tlmočiť au
torovu predst avu. Teda konc.epcia 
zhodn á s Kardošovým Koncert om 

pre orchester. Avšak nepoonerne 
kratšia časová rozloha v Res tPhil
harmo·nic.a nevyhnutne určuje ob
medzenie - skladba vyrastá ·v 
podstate z dvoch motívev, .z k to
rých !Pr vý má útočný charakter a 
d·ruhý ly.t'ický, či E!kôr melancho
lický, vys:.astá z východoslov·en
ských nápevov. Prvý motív svo· 
;jou povahou - výrazné veľkosep -

t ímové intervalové postupy, ryt .. 
mickä dlm1núcia - určuje pries
tor, v ktorom sa t•ôznot'Odo vyu
žíva, pretvára a -obmeňuje v po
lyfoolckom tkaniv·e, využlvajúc in
štrumentačné danosti veľkého 
symfonického orchestr.a. Pôsobi
vým zdrojom konu·ast u a dyna
mično sti je metricky po·sunutý 
kontrapunkt i diminúcia pôvod
ného motivického tva.ru. Technické 
predpoklady stvárňovania neurču
jú racionálne činitele, hoci motlv 
pre~.e-.d.Y~.násťtónov.J _sled .• 
Výrazový kontrast k takto r ieše
n.ému úseku predstavuje druhý 
motív, výrazová skromnosť ktoré 
ho vplýv.a aj na fakt úru, inšt ru
mentačne zriedenú, proces rozvi~ 
jania má homofónny charakter. 
úsek s využitím tohto motívu je 
a j dynamicky tlmenejšl. Strieda
nie t ýchto úsekov podmieňuje a 

· určuje dynamlcko-formový profil 
pre dohry - s-triedanie protik lad
ných úsekov, orámc·ované pomaloQU 
introdukciou v pianissime a vi
tálnou kódou, vystavanou vo for
me fugáta z materiálu prvého mo
tívu. 
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Július Kowalski: 4. symfónia 
štvrtá symfónia Júliusa Kowaiského s podtitulom Revolučná, vznikla 

pri príležitosti politických výročí - storočnice Parížskej komúny a 50. 
rokov KSČ. Programové zamer auie určilo aj výber prostriedkov a voľbu 
výrazu, ktoré sú iné než v predošlých, komomejšle ladených. symfo
nických dielach skladatera. Pritom vš ak aj :v tejto symfónii zachováva 
Kowalski zmysel pre formovú vyváženosť a súdržnosť a navyše schopnú 
r éžiu náporu orchestrálneho zvuku. Hudba š tvrtej symfónie síce vy
rastá z okruhu rozšírenej tonality, skladateľ vš ak neochabuje v hľa
dani možností organického zapojenia l novších výrazových prvkov -
napr. šumové plochy glissánd v sláčikoch a clus trcrvý blok v klavíri, 
ktoré nepôsobia vytrhnuto z celkového výrazového kontextu skladby. 
Vyrovnanosť docieľuje Kowalski vhodným · inštrumentačným výberom 
pri traktovani jednotlivých úsekov. 

Prvú časť - Arnimato prJpra vu
je dynamicky r.astúca intr-oduk
cia . Základným tektonickým prin
cípom je v zmys-le formového spo
jenia sonáty a ronda priraďova
nie kratších úsekov. Zjednocova
cím činiteľom je pochodov.ý ryt
mus jedného a úsečná melodika 
druhého úseku - r edukujúca až 
na fanfärovité signály - -oboje v 
zhode s program ovým zamera.nfm 
skladby. Pritom však hudobný tok 
neprebieha dynamicky jednotvár
ne, ale je členený zlomami, odde
fu júcl ,iednotlivé úseky. Opako
vanie pochodového rytmického 
pr.iebehu, či melodických f rag
mentov sa v.šak r.ealizuje v odliš
nom inštrumentačnom rúchu a 
inej dynamicke j hlad ine. Kowal 
ského t yp eXipozície je útržkovitý, 
vyhýba sa opakovaniu, snaž! s a o 
mn,ohonásobné obmeny najmä v 
inštrumentačnej vynaliezavosti a 
voľbe iných zoskupenl, čím sa 
hudba s táva farebne mnohotvár -

nou, najmä využ:itim bicích nä
st r·O,lOV. Kowalski sa nesnaží o 
prázdnu bombastickú monumen
talitu (aj citácia úvodných taktov 
MarseHJaisy znie :v ovzduší t icha, 
ktoré však bezpro.str edne pred
chádza búrku v podobe vzruše
ného záveru, kde dominuje pocho
dový rytmus, mot1vky signálov l 
zvuková plnokrvnosť celého or
chestra). 

Druhá, s t redná čast, tvor! voči 
okrajovým kontrast ani nie tak vo 
vý1·a:te, ako skôr v mater iálových 
zmenách. Na pôde dôslednej h<J
mofónie sa presúva dôraz na ver
tikálnu sféru - inter valová k on
štelácia s·úzvukov v-oč i sekundo· 
vej stavbe v prvej ča·sti viac vyu 
živ.a t erciové a kvat• tové supe·r po
zicoie. Hoci je faktúra jednoduch 
šia, Kowalski tu zachováva vzru
š lv:'l rytmický t ep i kultivovano·sť 
v lnštrumentačnom výber•e. Mo
tivy, chromaticky pozmenené. zja
vujúce sa v imitačných n ásled-

nostiach, sú stvámen 6 p lasticke j 
šie. Dy.namický tok sleduje vykle 
nutý oblúk od p.ian!ssima, cez 
mieru k ulmináciu, v závere znovu 
do pp. CLtát Internacionály za
zJúeva v pomerne odlišnej výra 
zove j atmosfére a hneď a j zan iká, 
·bez ·n asledujúceho r·ozví jan·ia (ta k 
ako Mar.seillai~a 'V .Prvej časti ). 

Tretia časť :~;achováva obdobný 
te.I·:ton lcký rámec ako p.r vä - s,led 
úsekov odllšne dynamicky r ieše
ných, rozvrstv.ených pomerne na 
krátkej .plochi:!, Ich str.ieda.n!e spo
Ju ll lnštrumentačnými obmena
ml určuje v podstat e fo rmovú 
štruktúru. Znovu sa využiva po
chodový rytmický pohyb, obdob
ný matea:'lálový výber je a j pri 
stvárnent sonických plôch - glis
sandá a figurácie. Motívy pr ed
nášané · struedavo sólo majú ho
mogénne jš! charakter - melodic-

, ký typus pri:pomfna dodekafonic
ké horirontálne útvary, pravda. o 
nejakom dodekafonickom prdnclpe 
či technike t u nemožno ani v ná
znakoch hovoriť - výber malo
sekundových post upov sa v ďal
ších obmenách nejav! už tak kon
zekv.ent ne. čoraz výra11nejšie sa 
vysúva do pop:redta pochodový 
motív sólove st r iedavo pr ednáša
ný i imitačne s tvárnený. Dynam ic
ká kulmf.näcia, počas kto r-ej za
znieva úryvok z Mar seiHaf.sy, ras
tie k mohutnému zável'U, kde za 
spoiU1lč.a.stl orchestra zazni e ooäť 
úryvok z Internacionály. 
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Prof. Božena Viskupová na hodine hudobno-pohybovej výchovy 

K<>misia pre českú Orff<>vu 
školu ČSHV v dňoch 23.-27. 8. 
1971 usporiadal<~ v Chebe v po
radi už druhý seminár na · t é
mu ,.Hudobná a rytmická vý
chova". Aj k·eď sa konal v ča
se doznievania prázdnin a prí
pr av k novému šk<>lskému ro
ku, zúčastnil<> sa ho 135 účast
níkov, učiteľov materských 
škôl, základných deväťročných 
chovávateľov i sest ier z ústa-· 
vov sociálnej starost livost1 
Čiech a Moravy, ako aj zás tup
kyňa SSHV z Bratislavy. 

Zameraním seminára bolo 
pr edovšetkým osvojenie a pre
hlbenie vedomos tí, zru čností, 
modernizácia, vzájomná výme
na skúseností na úseku vše
s trannej hud-obnej výchovy, 
metodická pomoc uči terom. po
cho.penie českej Orf[ovej šk<>ly· 
.a pok•račovanie školenia hlav
ne rpraktickým smerom - s 
pr-ogramom spoločensko-zá
bavn_ým. 

Medzi predmí š a,iúcimi b<>li 
vynikajúci pedagógovia: prof. 
Božena Viskupová, zaobera jú
ca sa hudo bnopohybovou vý
chovou, doc. dr. Ladis lav Da
niel, CSc., ktorý s manželkou 
Bohuslavou a synom Laclis,Ja 
vom u čili hru na z.obcovú f lau
tu, Jozef Veselý, rozoberajúci 
úhstnikom metodiku práce s 
detmi v jednotlivých r<>ční
k<>ch, dr. Petr Jis tel z Pedago
gickej fakulty v ústi nad La
bem, snažiaoi sa o rozvoj spe
váckej a nástrojovej impr-ovi
zácie a Jaroslav Šprunk, ktorý 
oboznamoval s technikou hry 
na orffovských nástrojoch. 

Prof. Božena Viskupová sa 
t outo výučbou zaoberá už od 
či él s, keď boli u nás známe 
iba Or ffove s kladby, no nie ;je 
ho systém. V roku 1966 bolo 
potre bné vyhľadať de t i, ktoré 
by boli schopné pripraviť t ri
štvrtehodinový t e levízny pro
gram v orffovskom .št,ýle. Naš
li ich u prof. Viskupovej v ta 
nečnom oddele ní pražskej ĽŠU. 

O správnos t i eesty sv<>jho 
postupu sa presvedčila v roku 
1966 v Salzbu rgu, kde sa hu
dobnopohybová výchova skla
dala a.i z gymnasticke j prípr.a
vy, rytmiky. U nás pracovala 
pom r~rne osamotenfl . J ej prin
cíp sa v podstate opiera o Dal
crozea (v r. 1970 j u pozvali 

na Dalcrozeovské sympózium 
do Anglicka) . · 

Doc. Ladislav Daniel učil 
nie len podstatu správnej hry 
na flaute, ale oboznámil posltl
cháčov i s výrobou týchto ná
strÓjov a upozornil na množ
stvo notového zahraničného a 
nášho materiálu. Orffovu me
tódu začal uplatňovať už v ro
koch 1962-63. Zhotovil si 
vlastné hudobné nástroje, kto
r é dal vyrobiť v Hra niciach. 
š t udova l tiež v Salzburgu a 
zúčastnil sa i prednášal na nie
ktorých kurzoch v sevP "~kých 
kr a jinách. 

Jozef Veselý zdôrazni l naj
m ä skutočnos ť. že uplatňova
nie princípov Orffovej metódy 
nie je v r ozpore s cieľmi so
cialis ticke j školy, ale naopak : 
plne sa rešpektuje charakter 
našej hudby i tradícia, usku
točňuje sa adaptácia vzhľadom 
na jazyk i me lodiku, takže sa 
myšlienky, ktoré naša rpeda-· 
gonika sleduje, len podporujú. 

Ot·. P. Jistel pod čiarkol sú
časný t rend - IP<>Stupovať u 
deti pri improvizácii de tskej 
hry v metodických radách. Dô
ležité je t eda dodržať postup
nosť, ktorá by mala prebieh a ť 
nie krokmi, lež malými krô
čikm i , pričom mus!me žiak-ov 
vyzbrojiť vedomosĽami i pra
vid lami hry a až potom impro
v izovať. Celý tento postup -
veľmi. precízny - sa uskutoč
nil v rámci ôsmich hodín. po
čas ktorých účastrúci prešli od 
r iekan iek, hry na t elo, otázky 
.a odpovede, k improvizácii 
plesňovej formy, ronda, variá
cie. tvoreniu melódií, ostinät
nych spri evodov l k tvoreniu 
slov na danú me lódiu. 

Seminár bol pripraveny v 
úzke j .spolupráci s ria diteľ
stvom československých hu
dobných nástrojov, k toré uspo
r iadalo v Chebe bohatú, vkus
nú výstavu a s t r etnutie zá
stupcov tohto podniku s účast
nlkmi. 

Účastníci seminára nebol! 
zači atočníkmi. Prevažná väčši 
na z nich vo svojej pr axi vy
uživa princípy Orffovej metó
dy tvorivým spôsobom, bežne 
s ňou pracu je. Iš lo t eda hlav
ne o výmenu skús eností v dis 
kusii a zdokonalenie postupov 
t ejto metódy. 

DANA JAKUBCOVÁ 

l 
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nvoráčkova 
opera v Opave 

Krátko po svetovej premiér e Dvofáčkovej ope
ry Ostrov Afrodity na scéne divadla Landesbtihnen 
Sachsen v NDR zaradilo t ú to českú opernú no
vinku do sv-ojho r epertoáru Sliezske divadlo 
Zdenka Nejedlého v Opave. 
Dvoi'áčkova opera s funkčným opodstatnením 

úspešne uplat nila skladateľovu melod ickú tnven
ciu i plastickú a charaktérizačne výstižmú dekla
máciu, ktorá najmä v expozíc-ii ,podčiarkuje dra
matickú expr esivitu a jedinečný spád. Dvofáček 
tak znovu ukázal, že i v súča,sne.i opere je po
trebné zachovávať polaritu melodick-ej spevnosti 
a deklamačnej preg.nantn.osti. 

Zo sólistických výkonov presvedči la výraznou 
dramatickou kresbou Helena Cihelníková v úlohe 
anglickej matky Glot·ie Pattt>rsonovej. Cihelni
ková je rovnako suverénna i v speväckom zvlád· 
nut! úlohy, kde prekvapila iílasovou vyrovna
nosťou v značnom rozs.ahu· pa rtu. V postave cy
perskej matky Lambrini Kir jakulisovej zaujala 
Alena Španihelová skôr herecky než spevácky, 
predsa však sa jej výkon svojou výraznosťou vry
je pev.ne do vedomia divákov. Rovnako i Karel 
Smolka (Anast asis) a Jaroslav Marek (Davis ) 
dokázali obe postavy predstavitel'ov opa~ných tá
borov vyhrotiť s citovou opravdivosťou. R-ozdielne 
povahové typy brit ských kolonizátorov vykrcslill 
jedinečnou charakterizačnou kresbou Karel Se
kyra (Ralph Owens ) a Vladislav Gi'onka (Richar d 
Kitts ). Celok predstavenia veľmi v.vda·rene rlo.pl
ň·ovali i menšie úlohy v predvedení Very Smol
kovej (Kitty), Františka Macešku (Theofilis ) a 
Jii'ího čepa (Edward Wilson). Rudo lf Rouček 

Libreto k opere s i napísal skladateľ sám pod ľa 
rovnome nnej drámy Alexisa Par nisa ; dej' je zasa
dený do rámca historickeJ skutočno~>ti - boje 
cyperských vlastencov prot i br itským kolonizá
torom. Hybnou silou príbehu je však dramaticky 
vyhrotené stretnutie dvoch matiek, predstavite
liek opačných táborov, z ktorých každá usiluje 
o záchranu svojho syna. Celý príbeh má silné 
etické vyznenie - vo chvíli, keď sa cy,perská 
ma tka dozvie o smrti svojho syna. dáva anqlic
kému zajatcovi voľnosť. 

O úspech d iela pri jeho uvedení v Sliezskom 
divadle v Opave sa zaslúžilo hlavne hudobné na
študovanie Emila Ki'epelku, ktoré vychádzalo z 
výrazoveJ QSOnitosti Dvoi'cíčkovej hudobnej reči, 
stále udržova lo d ra matické napä tie a presvedčilo 
i prehľadnou st avbou hudobnej faktúry. Hostu
júca režisérka Alena Dopitová charakterizovala 
všetky postavy v ich jednoz !1ačne.i vy hrotenost i 
a t iež aranžmán jednotlivých s cén malo d.r ama
t ickú Jopiku a presverlčivú ú činnosť. S r éžiou Ale
ny Dopitovej dobre korešpondovala l scéna Zden
ka Beneša a kostýmy Jana Pirnika - obaja vý
tvarníci jed inečne vyst ihli polaritu medzi civil
nou atmosférou britského vojenského prostredia 
a haladicky pochmúrnou scenériou cyperského 
milieu. 

V Opavskej inscenácii Dvoŕáčkovej opery 
Ostrov Afrodity stvárnila úlohu G!Jrie flP1e•ta 
Cihelníkouá a Laml:lr inu Ale11a Spanill" ···á. 

Tríumpr ellát z 
V rámci dohody o spolupráci 

medzi Zvazom slovenských a 
bu lhars kých sk l ada teľov usku
točni li sa v Bra t islave a v 
Piešťanoch konce.rty z diel bul 
harskýc h skladate ľov. Inte t·
pretované bol i bulharskými só
listkami, klavJristkou Doc. 
Emou Božinovou, huslistkou 
Margitou Karafilovou a spe 
váčkou Rumianou Barevou. Na 
programoch koncertov odzne li 

· d iela skladateľov Pipkova, Sa
gaeva, Zlatev-čerkina, S toja~ 
nova , Goleminova, Obretenova, 
VladiQerova, Marino·va a Ra j 
čeva. 

V rozhovor e sme požiadali 
každú z intet·pretiek o kalei 
doskopický pohl'ad do bulhar
ského hudobného . života a 
vlastnej práce. 

- Mnoho sa hovorí o pozo
ruhodných výsledkoch bulhar
skej speváckej školy - v čom 
pramenia ? 

Predovše tkým · tu ide o kom
bináciu základného poi\atia s 
~r_ykami_ š koly talianske j , ale 
1 ceskeJ, kt oré u nás zanecha
lo pôsobe nie prof. Ľudmily 
Prokopove,i. Výchove spevu sa 
venu je v Bulharsku mimoriad
na ·pozornosť. Je veľa súbo
rov, v k to rých &pievajú už ma
lé deti. Dbá sa, IJ)ra vda, na ich 

prirodze ný prejav. V hudob
n,ých gymnáziách sa rozvtJa 
spevácka výchova dôsledne a 
plánovite. špecializácia je zve
rená vysokej škole, 4-·ročnému 
konzervatóriu a dvojročnej 
majstrovskej škole. Azda nie
koľko mie n pedagógov: prof. 
Djakov ic. Zl atev-čerkin, J osi
fov, Brembarov a iní, ktorí sa 
zaslúžili o dobré meno a úro
veň bulharskej spevácl<ej ško
ly. 

Rumiana Bareva, ktorá je 
sólistkou Sofijskej opery, veľ
mi rada vystupuje a j koncert
ne a obľubuje vokálnu tvor bu 
skl ad ateľa Ľ. Pipkova a G. Zla
tev-Čerkina . V českos lovensku 
bola na ko-ncertnom zájazd e 
ako členka detského zboru .a 
v r. 1967 sa zúčastnila spevác
ke j súťaže Pražskej jari. kde 
dostala diplom I. stupňa. V 
sept embri sa zúčastni medzi
nár oqnej speváckej súťaže v 
Toulouse. 
Mladučká Margarita Karafi

lovä zdedila lásku k hr e na 
hus le po otcovi, k torý je čle
nom orchest ra S<>fijskej fil 
harmónie. Špecializuje sa na 
komornú hru - na Hudobnej 
akadémii v Sof,ii, kde zároveň 
aj pôsobí ako čl enka dua. V 
posle.dných rokoch bola tri
krát na dvojmesač-nom štipen
dij-nom pobyte v Taliansku. 

· Snímka : J. Plrnik 

of ie 
(Pobyt uhrádza talianska stra
na na základe konkurzu. Takto 
absolvuje viac mladých bulhar
ských inštrumentalistov šti
pendijné pobyty u mnohých 
známyeh pedagógov. ) V no
vem bri tohto r<>ku sa Marpa
rita Karafi lová zúčastní me
dzinárodnej husľovej súťa2e v 
Taliansku. 

*** 
- Rada prichádzam do čSSR 

a obľubujem vaš u hudbu -
priznáva s a doc. Ema BožiiiO
vá. - Tie to sympatie s ú od 
čias moj ich š túdii u prof. A. 
štepánovej (klavir ) a neskôr u 
prof. L. černého (komor ná 
hra) . 

Je doc-en tl<·OU komo.rneJ hry 
na Konzervatór iu v Sofii. Aj 
jej žiaci maj ú v repertoári rl ie 
la česk<>s l ovenských skladate
ľ<>v. S našou novšou tv<>r bou 
sa zoznámila prost redníctvom 
českos l oven ského kultúrne·ho 
strediska v Sofii. V pos lednom 
čase naštudovala d iela L. Ja
náčka, Ľ. Fischer a . .pripr avu;e 
Sonáty R. Macudzinského. O. 
Fer enczyho a Hat ríkove Kon
t r as ty. 

Z jej najs ilne jš{ch do.imov v 
česko slovensku je vysoká 11ro
veň k<>moL·ne j tvorby a súho
: o":, ktoré m ~la možnos~ po
cut. -z. g.-

!:~.!~-~~ .. ~ Tanečná hudba v rozhlase Myslím, že je pot:rebné, a by som na tomto mieste z ve
r ejnil pracovný program r edakcie tanečnej a zá bavnej 
hudby v čs . rozhlase na Slovensku s úzkym ·zameraním 
na tanečnú hudbu. P·r eambulou, ak môžem použiť tento 
výraz, je úmys el presadzovať a propagova ť politiku KSC, 
teda naša všeobecne platná ú•oha, k torú v tanečnej 
hudbe chceme tv<>rivo aplikovať pr~merane k možnos
tiam, ktoré tent<> žáner pos·kytuje. V programovej prác.i 
sme si vytýčili tieto hlavné úlohy. l. Odstrániť z vy
sielania všetky diela, ktoré napr ie!< svojej popularite 
nesplňajú základné umelecl<é krJtériá po hudobnej ale
bo textovej s tránke, skladby, ktot·é vznikli nie práve 
z umeleckých pohnútok a svojou úroviíou sú pop!atné 
nízkemu vkusu is tej časti posl"ucháčov. Celkove sa za
merat na zvýšenie kvality, neprogramovať diela, ktoré 
pr inášajú črty cudzie socialisticl<ej s.poloi':nos ti, na,imä 
amorálne prvky, cynické výs trednost i, nezdravé s ub
jektívne nálady a exaltované prejavy. Zvyšovať ideovo
umeleckú náplň re lácií l cestou zís kavania popredných 
odbor níkov za externých spolupracovníkov. 2. Snažiť 
sa o to, aby hudba dôstojne reprezentovala národný 
profil vysielania. Zvýšeným úsilím a spoluprácou s <l 
statnými inštitúciami ako sú Zvitz slovenských s klada
teľov, Československá te levízia · v Brat islave, Hudobné 
vydavateľstvo Opus, prípadne <ľalšími, podporovať ná
rodnú tvorbu v cele.i š írke, podchyt i ť a sústrediť všet
ky prog·resív.ne snaženia a poskytnúť vhodné pros tredie 
pre tvorivé činy. 3. Vytvoriť širokú šl<álu boha to dife
rencovaných žánrov, v snahe umožnil' rel<reativne a u
melecké vyžitie sa poslucháčov rôznych stup1iov l<ul
túrnej vyspelosti a vním a ~osti s oh ľadom na pestré 
osobné záujmy čo do vkusových zameraní. Vytvárať 
zá bavu na úrovni e tických a e~t etických n<lľ iem socia
listickej spoločnosti. Celé vysielanie obohatiť širš ím 
výberom hudby inonárndných ku ltúr. pril'om klásť 7.VÝ
šený dôraz na oboznamovanie poslu cháčov s hudobnými 
kultúrami socialistických štátov. 4. Ďalej vytvárať z roz• 

(Dokončenie . z l. str.) 
m om ej hudby. V .absolútnych hodnotách zaznamená
vame zvýše nie plánované ho programovania . tanečnej 
h udby, k toré vyplynu lo hlavne z programovej koncep
cie s tan ice Hviezda. Domnievam sa, že be.z nadsadzo
vania možno poveda ť, že rozhlasová práca iná v sú
ča snosti v oblastt tanečnej hudby najmasovejší dosah 
a má preto moznost ovplyvňovať veľkú časť našej 
Stpoločnosti po stránke ideovej, eti ckej, este ticke.i l kul
túrno- výchovnej. Vieme, že tanečná hudba je ideovo 
a emocionálne h lboko pôsobivá, podieľa sa na vytvá
r aní spoločenskej atmosféry. Má veľký vplyv na mlá
dež v období dos pieva nia, teda v období fo rmovania 
sa člov·eka a uvedomujeme si, že jej pôsobenie je o to 
závažne j šie, práca rozhlasového pracovníka na tomto 
poli o to zodpovednejš ia, lebo rozhlas ako obrovský 
ko nzument a šíriteľ hudby s a s táva tvor com vkusu. 

Rád by som vás oboznámi l s d ielčim i úspechmi, ktoré 
sme za?,namenali v poslednom období. Patrí medz! ne: 
a) Zvýšenie a celkové zlepšenie umeleckej úrovne re~
Iizácle tvorby s lovenských autorov, b) z toho vyply
vajúce s kvalitnenie progr amovej činnosti. Sú to ťažko 
vydo byté úspechy. Ak uvúžime, že sloven ská tanečná 
hudba ešte pred niekoľkými rokmi .pr ekonáva la krí
zový stav a muselo sa boJovať o stra tenú pr-iazeň poslu
cháčov, dnes az·da možno povedať, že ho prekonala 
i zásluhou práce r ozhlasu na tomto poli, potom vy
pukle jš i-e vidíme rpr-obiémy, s ktorými bolo a eš te ne u
stft le je potrebné zápasiť. Spomeňme iba pomerne malé 
autorské a aranžé·rske zázemie, alebo nedost atok na
hrávacích hudobných štúdií. V rozhlase sa ná m poda
rilo zmobi l.izovať umeleckú realizáciu na nahrávanie 
sl.ovenske j hudby, ktorej podiel vzrastal z roka na rok. 
Z úhrnného množstva nahrávok v redakcii ta•nečnej 

a zábavnej hudby bolo slovenskej hudby v roku: 1967 -
57 % , 11:168 - 75%, 1969 - 77%, 1970 - 82%. 

V otázk-ach presadzovania umelecke j kvality a ne
kompromisného profesionálneho prís tupu k práci na·
stúpila redakcia tanečneJ a zábavnej hudby ešte v roku 
1966 zriadením lektors:Kého poradného zboru, ktorého 
sitom do dnešného dňa prechádza každá pieseň. Tak 
sa kvalifikovane kont·rQiuje otla sť, v ktorej sa najviac 
hrešilo proti umeniu. 

J e všeobecne zná-me, že masový charakter zábav<ne j 
hudby zvádza k pokusom o je j využt-tie, ale i zneužitie 
na poli ekonomickom, kde potom <>bchorl deformuje 
estetické nároky. To .ie evidentné v kapitalist·ickej 
spoločnosti. Svedkami podobnýc h tendencii sme boli 
v nedávnej minu.lo-sti, keď sa začal uplatňovať názor, 
že ta·nečnú hudbu majú " vyrábať" gramofónové spo
ločnosti, ktoré z nej profit ujú, prlčom rozhlasové ume
lecké telesá sa mali vt>novať viac i-nej, v rozhlase po
trebnej. e konomicky málo e fektívnej produkcii. Takáto 
deľba práC'e neprinášala dobré ovoci.e, lebo hlavným 
kol'itériom sa zača l stáva t zisk, často na úkor ideovo
umeleckej úrovne diela. Našťastie sa tento vývin ne
dotkol natoľko pomerov na Slovensku, pričom nerozvá
dzam. akou mierou s a na te jto skutočnosti podieľali 
objektlvne príčiny. Ak s i na tomto mieste pripominame 
i úspechy. nemá to byť preto, aby sme nevideli úlohy, 
ktoré nás ešte očakávajú. Možno ich zhrnúť do 2 hlav 
ných oblasti. 

V pr vej sú to : Otázi<.Y súvi s;iace s domácou tvorbou. 
V druhej: Komplexné r iešenie problema tiky ostatnej 

tanečnej hudby. 
Zvládnut ie o tázok prve j oblast! je, možno poveda ť, 

v nai;ich s polooných r ukách t eda v rukách Zväzu s·kla
dateľov, R<>zhlas u, Televízie a Hudobného vyd·avateľ.stv.a. 
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PríkJarl pre rJás 
V NDR vydali veľký prehľad hudobno-vedeckých 

prác, na ktorých sa v súčasnej do·be pracuje. Vyda
vaterom je Centrálny inštitút pre hudobnú vedu pri 
Zväze nemeckých skladateľov a hudobných vedcov. 
P ozoruhodná, 165 s tranová bil an cia práce nemeckýph 
muzikológ·ov! Píše sa tu o 368 dokončených knihách, 
štúdiách .a význam. článkoch a 129 rozp.rac. štúdiách, 
dizertačných prácach a habitačných spisoch. Pre
hľad má viac významov. Spomínaný Centrálny in
štitút má zrejme dokona lú evidenciu o muzikolo
gickom dianí, iste up ozoriiuje na zaujímavé a po
t rebné témy a nepochybne formou posudkov i o
vplyviíuje ekon-omickú podporu zadaných, rozpraco
v;:mých a dokončených prác. Zdá sa, že j e to už 
vyvinutejšia f.o rma správne vedenej odboi'no-.!deovej 
á ekonomickej kooperácie, než je zatiaľ spo1upráca 
medzi ZSS a SHF. Nemeckí vedci sa väčšinou ve
riujú príprave nových kompletnýc h vydaní diel\ Händ
la, Ba·cha, Schumanna a ďalš,ích, al.ebo prac1JN na 
hudobných mo-no ~jraf.iách jednotlivých 'krajov i okre
sov, čo zrejme: prináša objav6vanie' neznámych a.r
éhívnych materiálov. Viaceré' práce ma jú metodolo
'gický charakter, tiež ' sa v.eJ'a skúma' hudba v rohot
riíckom hnutí, moqerné pe.dagog.ické postupy, s ú
časná hudba a pod. Vyslovené k životu sa oôracajťi 
ti e praktické štúdie, kťor.é . :ppje.dnávajú o r.ozvoji 
hudobného talentu v spqlo\!.no'sti, zakladani > a. roz
~í.ianí .zborových te lies, · správľt~] prganizácií hudob
ného živ·ota, o nutných kont~kťoch ume1ecký$i:ll škôl 

Správa najskôr udáv.a meno autora a názov kni
hy, , potom charakterizuje v;edecké ciele, ktoré sí 
jed-notlivci určili a .ak ide qž o dókončeniÍ štúdiu, 
zdôrazňujú sa i najcennejšie stránky práce a hlavne 
to, čím je objavná. U nedokončen;','ch prác sa udáva 
pr.avde.podo·bný termín dokončenia. Je to ted.a ,. ve
rejný" pohľad na prácu hudobných vedcov, kto,rý má 
okrem iné-ho i ten význam, že zabraňuje zbytočným 
duplicitám. J eden o druhom vie, čo robí, môže s~ 
navzájom konzultovat, a tak sa vlastne nehrá každý 
na svojom vlastnom piesočku, v úzkostlivom strá-· 
z.ení s vojej ;prgce pred zrakmi druhých. Pozoruhodne 
vy.mieva;jú informácie, kde sa píše o známych žijú
cich .reprezentantoch hudobne j vedy. Mnohí z nich 
pracujú na redakčnej úp.rave svojich bývalých štúdií 
a pripravujú ich k súbornému vydaniu. Čitateľa l·en 
mrzí, že sme si u nás doteraz nev·edeli vytvoriť po
dobné vydavateľské podmienky, že niektoré st-aré 
vydavateľské šance sa stratí.Ji .a že sa niektoré ru
kopisy skladujú v zásuvkách a inštitúcie pre ne ne
vytvorili dostatočné vydavateľské možnosti. 

~ f.inančne silnými závoc1:rrii a~ď. · 

Po prečítaní tejto knihy sa nápadne ukazuJe viac 
charakteristických čŕt pre súčasnú muzikológiu 
v NDR. Viac autorov pracuje na plnom objasnení. 
docenení a vlastne renesancii G. Ph. Telemanna. 
Takmer desiatka :prác objasňujE" ;jeho hudbu a toto 
všetko je zrejme súčasťou stúp.a;júce;j popularity Te
lemannove.i hudby. Takisto nie.kto.rí "zahrýzH" do 
jedného z najtvrdších orieškov - do súčasnej úžit
kove j hudby. Viac autorov sa venu je i českým emi
grantom v 18. storočí. nenaš iel som však práce, 
ktoré by mali nejaký kontakt k Slovensku, n.apr. 
sJ.edovali by Slovákov, · čo študovali hudbu v Hal·le, 
alebo Nemcov, kto.rí prichádzali na Spiš a pod. Roz
hodne sú tu podnety i pre nás! Zdenko Nováček 

Usty-zo z·áhraničia 
Korešpondenciu možno vý~ 

borne využiť, ak chceme po
chopiť zložité kult(Jrno-politic
ké otázky a vykresliť profil 
vedeckej al.ebo um~leckej 
osobnosti. \l korešpondencii je 
kus osobného, vlastného i ob
jektívneho: z niektorých listov 
cítiť, že vznikali vo·pred - v 
podobe starostlivo vypracova
ného konceptu ( tzv. "literár
ne" listy), zo slov starostlivo 
vážených a citlivo formulova
ných, iné sú písané bez lite
rárnych zámerov, zato naplne
né spontánnosťou prejavu a 
intímnosťou v5,povede. A ne
možno vždy chcieť, aby boli 
písané krasopisne. 

Tentoraz mlÍme poruke so
vietslm publil,áciu ČajkQNskij i 
zarubežnyje muzykanty (Iz
brannyje pisma inostrannych 
ko·rrespondentov, vyd. Muzyka 
Leningrad 19í0, 235 strán ). 
Mo·>.no ·ju porovnať s vvdaním 
inej korešpondencie Čajkov·
ského. Po kt•átkom úvode o 
ča,ji<OvsJ,ého kontaktoch so 
zahraničnými vzdelancami a o 
jeho cestách po svete nasle-

duje výber listo-v výlučne s cu
dzinca•pi. Svetochýrnemu maj
strovi písali z Hakúska, An
glicka, Belgicka, Holandska, 
Nemecka, Dánsl,a, Talianska, 
Poľska, USA a Nového Zélan
du, i z metťopole bntského 
národa českého. Z jednotlivých 
odosielateľov upozorňu;jeme 
aspoň na niektorýc)!:' nápr: 
brat "kráľa valčíkov" · Eduard 
Strauss, husľový virtuóz 'W. 
Burmeisi.er, Franz Liszt, E. H. 
Grieg, muzikológ .H~go !He
mann, speváčka Viardotová, A. 
Marmontel, z čechov speváčka 
H. Vykoukalová, dirigent A. 
čech, huslista K. Ha.líf, violon
čelista H. Vihan, nár. umelec 
J. B. Foerster a jeho žena Hu
žena, K. Kadlec za dad.itcľ~ 
stvo pražského Národného di
V~Jdla, V. Urbánek v mene 
Umeleckej . besedy, M. červin
ková-niegrová a A. l?atera. 

Umelecká beseda písali Ča;j
kovském\1 po rusky. Je s.präv
ne a praktické, že jednotlivé 
detaily v listoch sú komento
vané stručnými vysvetlivkami: 
českému čitatel'ovi sovietskej 
publikácie odporúčame, aby si 
tento pramenný materiál skon
Irontoval s faktami, týkajúci
mi sa (:ajkovského pobytu v 
Prahe, tak ako sa o tom píše 
v knihe V. Štepánka .,Čaji<Ov
s.kého návštevy Prahy", alebo 
s článkom ,,Minuta absolutního 
š testi" v knihe J. 'Weniga .,By
li v Pt•aze ". 

Pre zaujímavosť citujeme 
aspoň úryvok z listu A. Dvo
ráka: .. s . radostí se dozná vam, 
že Vaše opera na mnč učinila 
velice hluboký dojem - tako
vý, jaký ocekávúm u pravého 
umeleckého díla, a neváhúm i'l
c.i, že dosud žádná z Vašich 
komposic se mi tak ne libil a 
jako Onegin. Je to nádherné 
dílo, p lné vi'·elého citu a poe
·sie, pl'i tom· do t~ejmf?n šího .pro
pracované·; krátce rečeno, tat·o 
hudba . nás ~lákll' á ;p~·oňikú nám 
tak hlubbko dp; duše . . že ii ne!-Kore'špondencia je pretlmo

~ená do ruštiny,. sú však a~ 
originály v jazylm nemec!wm 
a francúzskoll\l dokonca li~t 

A. Dvoi'<ika po česky. Patera, 
Červinl<ová, Národné divadlo a 

. z.e za oomenout". Ku'ihu' Čaj
kovského korešpondencie od
porítčamr> muzikolil~om a !'oz
hlasovým pracovnil<om. 

JOZEF ľV!'WOŇ 
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e Vo veku 69 roko v 

zomrel v Aténach na 
srdoovú porážku známy 
taliansky dirigen t, ve 
dúci o.rchestr.a Metropo
litan opery Fausto 
C l e v a. V čase, keď ho 
zast,ihla náhla nevoľnosť , 
ktorej o hodinu v ne 
mocnici podľahol, stál 
Cieva za d irigentským 
putom aténs.keho divad!a 
Herodes-Attícus .a d ir i
goval ouvertúru Gluc
kovho Orfea .a Eurydiky, 

inscenácie gréckeh o fes
tivalu . 

e Hiaditeľ Wes tfálske.i 
hudobnej školy v z<ipa 
donemeckom MUnsteri 
chce uspor i adať cyklus 
koncertov českej a slo 
venske.i s.účasnej hudby. 
Predbežný vyber skla· 
r.lieb urobil podľa .propa
gačných letákov, kata ló 
gov a obsahuje diela 
všetkých generácií na
šich sklada te l' ov. 

hlasu centrum hudobného diania a sústavne sa podie
ľať na významných hudol>ných udalostiach. 

Druhá oblast, t. j. koncplexné riešenie problematiky 
o~tatnej tanečnej hudby je ešte zložitejšia, lebo je 
mnohotvárnejsia. D·ot.ýka s.o hlavne výberu a sp<!_s~bov 
šírenia populárnej hudl.Jy. Nemalo by význam zacat sa 
tu zaoberať pod robnosťami, preto dovoľtp mi esto toho 
niekoľko myšlienok. 

Iste netreba zvlášť pripomínať, že tan·ečná pieseľt ne
leží v apolitickeJ oblasti, ale je nositeľkou viac, a lebo 
menej zjavných ideologickych prvkov. Pretože je veľmi 
rozšít:ená a obľúbená, p.racuje s ňou veľa inštitúcii, 
združení, organizácii i jedno tlivcov, ktoŕí. k práci s ňou 
pristupujú z rôznorodých nie vždy najsprávnejších 
p-ohnútok a bľ.adísk. Manipulujú s ňou hudobní analfa
beti s nekritickým obdivom niektorého Š1Ý,IU takisto 
nezodpovedne ako Sä o nej vyjadrujú jej zarytí vzde
laní odporcovia, kto.rí sú p·resvedčení, že by sa život 
bez ne j obišiel, al•e verejne to nepovedia, a by sa ne
zosmiešnili. Nemali by sme dopustiť, aby sme podľa 
prevažujúcich tlakov z tej čt onej s~rany _lietali od 
mantinelu k mantinelu, hnaní vetram1 nedovery raz 
v.erejnosti, íno;J~edy jednotlivých, zodpovedných pracov
nikov, či súčas.ne všebkých odrazu, mies,to toho, aby sme 
triezvym pohľadom .a kritickým okom sledovali a ro
zumne usmerňovali vývin a ·ex·istenciu tohot9 žánru 
v duchu požiadaviek socialistickej kultúry. Nemalo by 
sa nám stať, že by sme, obra.zne povedané,. z boja proti 
senzácii vytvor íh ďalšiu senzáciu, · v snahe chyby od-: 
str.aňovať, robili chyby tné. Nezabud.nime, že táto oblasť 
je ci·tlivá n a r.ad·ikáln e zásahy. 
čakajú nás všetkých nie ľahké ú lohy. Zdá sa, že 

situácia doZJrela, aby sme pr·oblematiku dešili fundo
vane komple:xme .a koordinovane. Je potrebné na správ
nej pôde nájsť spol•očný konfe.r.en6ný stôl, za ktorým 
budú sedieť zasvätení ľudia, vyzbrojení dôverou, s·chop
ní bez rapsodi.ckých •Sklonov ,riešiť [problémy, ktoré pri~ 
rtáša život, 

l Sl owens 
a do 

nástroje 
T telewizii 

Hlavna redakc1a hudobného vysielani.a 
Slovensk e.) televízie v Br8tislave pripra
vil a v dramaturgii Edity Hartmanove;i
Ljutenkovej a J3.ortsa Hochela zaujímavý 
se riál deviatich krátkometráž,nych fil
mov pod spoločným názvom Slovenské 
ľudové hudobné nástroje. Tieto čierno
biele 20-mi nútové filmy sa zaoberajú 
vývojom, výrobou a použ·itím originál
nych, dnes mnohých polozabudnutých 
hudobných nástrojov. Všetky filmy bud e 
v dohľadnom čase vy.si·elať II. program 
Slovenskej televízie (prvá r e lácia bola 
21. IX., druhá sa bude vysielať 5. X. o 
21.05 hod.). Tieto zaujímavé dokumenty 
z folk lórnej tematiky zakúpili aj člen 
ské televízne stanice Intervízie. Na fil
moch autorsky spolupracovali folklo
risti: Oskár Elschek, Ivan Mačák a La
dislav Leng (odbO(['llÚ spoluprácu mal 
Kliment Ond,r.ejka), Názvy ,iednotlivých 
Iilmov vymedzu,jú aj ich obsahové za
meranie: Detv•i.ansk.a fujara, Malé oktáv
ky, Veľké oktávky, Pastierska kôrovii 
trúbka, Kôrová basa, Pastierske zvonce, 
Gajdy, Píšťale a Cimbal. Tieto krátko
metrážne filmy sú významným drama
turgtickým činom a iste stoja za pozor
nosť nielen divákov-hudobníkov, ale a;i 
ši>rokej ve'rejnosti, ktorá sa zaujíma o 
hodnoty nase.1 národnej kultúry. Ich 
spracdva'.nie je atraktívne faktami, do
kumentäl'nymi hodnotami a prí.rodnou 
scenériou, ktorá dotvára atmosféru f.il
mov spolu s hudobnými ukážkami. Šťast
nú ruku autorov a real.izátorov námetu 
potv•rdzuje záujem zahraničia a ohias 
z tých socialisUckých krajín, kde filmy 
boli vysie.laué. - U)' -

W. A. Mozart: šESŤ NEMEOK:rCH TANCOV 
J. Brahms: SERENÁDA PRE ORCHESTER 
SLOVENSKÚ FILHARMÓNIU DIRIGUJE CARLO ZECCHl 
© OPUS, Bratislava, 1971 -·-Antonio Vivaldi: ŠTVORO ROČNÍCH OBDOBI 
BOHDAN WARCHAL - husle sólo, BRANKO ČUBERKA 

čembalo. 
HRÁ SLOVENSKÍ KOMORNÍ ORCHESTER. Umelecký vedúci: 
BOHDAN 'WARCHAL . . 

© OPUS, Bratislava, 1971. 
Z doteraj-šej 

·w.· A. MOZART JS J BRAHMS sl~rornne.i, sotva 
·~, ' • r·očnej p.r·odukcíe 

ieslnemeckých tatzcov serenáda pre orchester 9ramofónovýcb 
platní vydav.at·eľ
stva OPUS s i za
sluhujú rpoz-ornost! 
predovšetkým na
hrávtky Slovenskej 
filharmónie a Slo-

·C~HLO ZE·HHI ~~:::é:: o~~~ľ~~~ dňoch d-osta li do 
. predajní Opusu. 

Nahrávky sta síce 
t·ealizovali ešte 

, , Dred vznikom (}pu-

SLOVENSKA RLJ-IARIVIONIA ~u ... no po:orujeme 
usthe noveho vy~ 

davateľstva vydá
vať nové nahrávky čoraz v lepšom a r·epre zentatívne.i šom 
vybavení. Veríme, že v budúcnosti vydavateľstvo tento .zámet" 
dotiahne do dôsl•edkov, pretože aj dôkladná texto·vá í obsa~ 
hová informácia patria ku kompletnému vybaveniu gramo
fónov.e j plat ne. škoda, že táto stránka chýba práv~ u ta.k 
vel'mi dobrého obalu ako je Zecchi so Slovenskou fJlharmo
nio u. Navyše núkala sa tu d.vojjazyoná mutácia. Zmienka 
o tejto stránke sa môže zdať malichemou, no pravda je takú , 
že aj obal - vybavený náležitými inf·o!'má-ciami - význar_n
ným spôsobom dotvára kultúrno-umelecký prrodukt, akym 
nesporne g.ramofónová platňa j e . 

Nahrúvka Ca·rla Zecchiho bola realizov•aná v čase dirigen
tovho hosťovania v Slovenskej f.ilharmónii, keď mal práve 
obe skladoy na programe v.e.r.ejného koncertu. Zecchiho ko.n
certy so Slovenskou Wharmóni:ou mali vždy veľmi dobrú úro
veň.' OrchPste.r i dirigent si dobre rozumejú, najmä v oblasti 
interpretácie hudobného klas.icizmu. A .i g~·amofónová na
hrávka sa nesie v ovzduší vzájomného umeleckého porozume~ 
nia, spo.ntánneho muz.ikťtlneho cítenia, prežitia interpreta• 
vaných diel .a vysoko kultivova ného slohového cítenia. ze.cchi ~ 
ho interpretácia Brahmsovej Serenädy A-dur ap. 16, ako a,1 
Mozartových šiestich nemeckých tancov K. z. 509 p.rezrá
clza jú Zecehibo dôv.e•rnú znalosť a osobnú zal'úbenosť v týchto 
clie(ach: Skladby - tak málo hrávané - oživuje pr·ecíznym 
vypracovaním fráz, dynamiky i rytmiky, objavuje . v -r:ich . 
najmä u Brahms·a - .akúsi cudnú, intímnu krásu. Hoc.1 ne:~de 

' • o diel.a záva:ilného obsahu a myšlienok, Zecchi spolu so Slo
venskou filharmóniou ich interpretuje s plnou umeleckou 
náročnosťou a zodpovednosťou. Z tejto spoluprác-e vzišla na~ 
hrávka, ktorá svojím repertoá·rom je ni.elen zt•ie d:l~avá v za
hraničných gramafónových katalógoch, ale aj veľmi dôstojne 
reprezel1tuje Slovenskú filharmóniu . Aj po te(:hnicke ,i i zvu
kove j stránke s.i rplatňa udržuje ,dobré parametre .a rozhodne 
pätrl k riajle.pší;m v Yrobkom Opusu i jeho predchodcu - slo
vensk·e.i pobočky Sup·raphonu. 

. 1"r * * Slovenský komorný orchester sa môže pr.eze·ntovat u ž v.i.ace ~ 
rými kvalitnými gramofónovými platňami. K nim sa p.riraďuje 
poslednú platň·a: Vivaldiho Stvoro ročných období. Vonkajši e 
vybavenie platne !POSúdiť nemôžem, nakoľko sa zabiaľ distri
buuje v umverzálnom obate. Škoda, že aj tu zodpovednému 
pracovníkovi ušla ,,chyba krásy" - na etikete je názov dwla 
v češtine. Podstatnou sKutočnosťou je však vyso.ká a nazdá
vam sa že i mimori-adna umeleoká kvalita nahrávtky. Podľa 
môjho ~ázoru je to zatí.aľ najkva!i'bnejšia platňa Slovensk'ého 
komorného orche·stra, ktorú v ;precíznosti, technickej vyb.rú
se nosti, ako aj v jednoliatej, celistv·e:i a vy rovnanej štýlovej 
koncepčnosti prevyšuje srtadie nahrávky SKO napr. Co.relliho 
Concerti gross1. Jednotlivé časti (Jar - Leto - .leseň -
Zima) sú adekvátne k obsahu náladovo a výrazovo diferenco
vané. Komorný orchester znil? sýto, farebne, technicky vir
tuózne prednáša najnáročnejšie partie. Celkový zvu·k or
chestra je veľmi kultivovaný. Vynikajúce sú tiež sóla ume
!eckého vedúceho Bohdana 'Warchala. Touto nahrávkou sa 
Slovenský komorný orchester reprezentuje naozaj výborným 
s.pôsobom a napriek početným zahraničným nahrávkam toh
to diela so svetovými komornými ens.embJ.am.i, zaujíma naša 
nahrávka popredné miesto vo svetov-om meradle. V tomto 
prípade a .i tech11ická i zvuková stránka platne je o poznanie 
lepšia, ako u predchádzajúcej - so Slovenskou filharmóniou. 
Obe platne však uspokoja i najnáročnejších diskofilov. 

· M'ariá'n 'JurU< 

eea::a- :e ..• u:~ 

PI•ipomíname ... 
D1ia 25. septemlira 1971 sa 

dožil PhDr. J o ze f T v rd o li, 
CSc., hudobný pedagóg na UK 
v Bratislave šesťde8iatich ro
kov svojho plodného učit'eľ
ského života. Narodil sa 25. 9. 
.1911 v Mikoviciach na Morave, 
kde prežil svoje detské a štu
dentské roTcy až po maturitu 
na reálnom gymnáziu v Uh. 
llradíUi (1931). MuzikantsTcé 
s/clony, ktoré prejavil ako 
huslista už za študentských 
čias, pomáhali mu v učiteľskej 
práci od r. 1932 na rôznych 
základných i stredných školách 
na Morave i na Slovensku a 
viedli ho aj na ďalšej ceste 
zvyšovania odborných vedo
mostí, a to štúdiom hudobnej 
vedy na univerzitách v Brne a 
v Bratislave a ktoté roku 1951 
zauŕšil obhajobou doktorskej 
dizertacnej práce "Slovenská 
opera po Bellovi". 

Pôsobenie na základných a 
stredných školách od r. 1932 
do r . 1955 mohli by sme na
zvať prvým obdobím učiteľskej 
činnosti dr. Tvrdoňa. No t'a.: 

žisko jeho pedagogickej práce 
sa začína od r . 1955., kedy sa 
stal odbornýňt asistentom na 
Pedagogickej fa!cult'e, neskor 
.~ej Vysokej šlcole pedagogic-• 
kej v Bratislave a po jej zru~· 
šení na Katedre hudobnej ve
dy a v1íchovy FFUK o Bra-: 
tislave. Do tohto obdobia mož
no zaradiť jeho najväč.~iu pub-· 
likačnú činnosť, ktorá obsahufe 
učebné texty pre pedagogiclcé 
školy, pedagogické institúty a 
Vysokú školu pedagogickú, 
texty popularizačné, z/Jornílco 
oé a časopisecTcé článTcy a člán
ky v dennej tlaiii. 

Ale ku pedagogicTcej a publí-· 
Tcačnej činnosti pridáme alctíu-· 
nu prácu na ú.~eku umeleckej 
popularizácie aTco člena Slo -< 
t)enslcej spoločnosti p1·e huclob·· 
mi v(íchovu, ZČSSP a Socialís · 
ticlcej aTcadémie, ktorú neúnav
ne vykonáva formou prednášok 
a besied, dostaneme približný 
obraz Tordoňovej práce, pri 
ktorej a v ktorej sa dožíva aj 
svojej šesťdesiatky. 

- abj!-



Náš zahraničný, ho sf 
.....v.-·~-~ ...................................................... .. 

~ v~nro 11l~hu hudol'mej t radfeie v só.
!!a.snej tvo.rbe. To nezna1!l, že by azda 
slepo ·kopírovali vzot·y ukr~jlnského u
menia minulej doby, ale zau j!majú k n-ej 
tvorivý posooj. 

Ako sa s tradíciou vyrovnáva vaš a 
naj mladšia skJadatefská generácia 1 

V. F. Perederij 
V r ám ci dr užby Vysokej š koly mú~ckých 

umení v Bratislave s Kij evským k'!Kervat ó
riom ~me u nás uz viackrát hostili ldjevských 
pedagogov a naopuk - naši navi tfvili 'Kijev. 
Koncom letného semestra zavítal do Bratisla
vy profesor Kljevského konzervatória, doktor 
filozofic l<ých vied VITALIJ FEOFANOVIČ PE
REDERIJ. Požiadali sme ho o rozhovor, l<torý 
skrátene repi'Uiiu1.tljeme. 

Vo _svojej prednáške, ktorú ~"te mali 
na VSMU, st e sa dotkli niekt orých hu
dobno- estetických problémov z ol•ruhu 
svojich vedeckých záu jmov. Myslím, sú
druh profesor, že by bolo pr e či tateľov 
zaujímavé dozved ieť sa , ako s te k' · nim 
dospeli. 

- Naši mladí skladatelia, medzi kto
rými sa -nachádzajú výrazné tvorivé in
dividuality, sa pridŕ:lajú súčasných ume
leckých prúdov. pr acujú s modernými 
výrazovými prostr iedkam! a píšu tak, 
že ich tvorba plne zodpovedá duchu na
šej doby. Sú dob::-6 orientovaní v sú
časnej európske.] tvorbe a možno po
vedať, že sú naskrze moderní, no pri
tom ich skladby organi.cky súvisia s hu
dobnou kultúrou starej Ukrajiny, so 
zvláštnosťami je_; národnej špecifiky, s 
jej najlepšími tradíciami. Tieto ilustra
tívne ,priklady uvádzam preto, aby som 
zdôrazn i: , nakoľko je dôležité hlboké, 
dôkladné stúdium vzájomného vzťahu 
ná r<Jdného a medzi národného v umeni 
vôbec a 'lajmä v dejinách nášho hudob
ného· umen ia. To sa týka nielen našej 
skladateľskej školy. ale aj interpretač
ného umenia - klavírneho, voká lneho, 
symfonického, komorného l l'udového. 
Lebo neodvisle od toho, čl v tunení pre
vláda intelektuálny alebo emocionálny 
princíp, v tvorbe vynikaJúceho hudob
níka- sk!adatel'a, aj interpreta, ako by 
bola prítomná tá krajina, k torej umenie 
reprezen tuje. 

- Môj záujem o este tiku bol určený 
d vomi príčinami : účasťou -vo vokálnťl,j 
zborovej ku ltút·e minulosti, a všeobec
ným záujmom o estetické problémy. Pri 
tom som postupoval dvomi cest ami: od 
špeciálnych hudobných p.roblémov k hu
dobnej estetike a od vysokých teore
tických Jl)roblémov k špeciálnym otáz
kam hudobnej estetiky. 

Na· k toré problémy ste sa v posled
ných rokoch sústredili 1 

- Okruh mojicp vedeckých záujmóv 
je V·eľmi široký. Jeden z nich predsta
vujú dejiny svet<Jvej i domácej este 
tiekej pr.ax·e. V posledných ôsmich ro
koch som študoval dejiny výÝoja este
tického myslenia na Ukrajine a jeho sú
vis s estetickou kultúrou Ruska a iných 
krajín. Výsledky svojich výskumov (v 
archívoch, kde som preštudoval veľa 
pôvodných, ešte nezverejnených prame
ňov ) som zh rnul vo viacerých práca·ch 
na túto t ému. Ďal š iu <Jbiasť mo.tich ve
deckých záujmov predstavujú súčasné 
problémy vývoja umenia. Podľa mojej 
mienky sl spomedzi nich zaslúžia po
zorné štúd·ium najmä tieto: princ!p ná
roclnosti a. príčinnosti ume,nia soc.ja!is
tického realizmu, vzájomné pôsobenie 
tradície a novát orstva v umeleckej tvor
be .a dialektika národného .a medziná
rodného v umeni našich socia listických 
krajín . Je v.šeobecne známe, že každý 
národ. vrátane ukra j inského, vniesol do 

vývoja svetovej hudobne.] kultúry znač . 
né hodnoty. Tu nemyslím len na bohatý 
ukra jins·ký folklór, .ale aj na Jl)rofesio
nálne hud<Jbné umenie, k torého prudký 
rozvoj môžeme na Ukrajine sledovať už 
v m inulost! a na jmä sovietskych ča
soch. Jeho počiatok súvisí s tvorbou 
vynika júceho ukra j inského skladateľa 
N. V. Lysenka, ktorý získal profesio
nálne vzdelanie na vysokých hudobných 
školách v P·etrohrade a v Lipsku.' Do~ 
spel k .najvyššej úrovni pr<>fesionálnej 
hudobnej tvorby svojej doby. Lysenko 
nám zanechal bohatý hudobný odkaz -
nielen všeobecne známe oper y, ako Ta
ras Bul'ba, ale aj veľké symfonické 
skladby a veľa piesní. Od tých čias sa 
na Ukraj ine rýchlym tempom r·ozvl ja 
profesionálna hudobná ku ltúra, ktorá 
dosahuje veľký r ozmach a vzle t v so
vietskej ·epoche. V našich dňoch pôsob! 
na Ukrajine veľká ple jáda skladateľov 

staršieho, stredného l mladšieho ' poko
lenia (L. N. Revuckij, A. J. štoharienko, 
Dremľuga, Kiriejko, K'Olodub - z mla
dých Skonik, Grabovski, Dioková). Chcel 
by som zdôrazniť, že - nehľadiac na 
rôznosť pokolení - všetci správne cbá-

Na rozdiel od našej VŠMP je kl
jevské Konzervatórium čisto hudobným 
ústavom. Mohli by s te nám uviesť nie
ktoré údaje, aby sme získali predstavu 
o j eho veľkosti a zameraní? 

- Kijevské I<onzer vat órium je naj
väčšou hudobnou šk<Jlou Ukrajiny. Na 
šiestich fakultách študuje teraz 830 štu
de nt ov a pracuje 212 pedagógov, medzi 
nimi takí význačn í pr.e.dstavlte l!a hu
dobneJ kultúry - nielen uk,rajinskej, 
ale celosovletske j - ako národní. umel-
ci ZSSR profeso.ri Jelizaveta IvAnovna 
čavdarová. Alexander Zacharlevfč Min
kievski, Andre,; Jakovlevfč Stoharienko 
atď. Vo výučbe hudobnlkov ktoréhokoľ

vek s meru - či už je to hudobn,ý his 
torik, t e'oretik, skladatel'. alebo pr.ed~ 
staviteľ výkonných kádrov - ' zau jíma 
dôležité miesto všeobecná hudobno- teo
retická priprava, ak l') prednášky z har- • 
mánie, poly!ónie, in tonácie, dejín sve·
tovej, r uskej .a ukrajinskej hud·by a tiež 
rpr.ectnášky z estetiky a rnarxlí:mq-leni
nlzmu. Ljuba Makovickä 

·Svetlá a tiene ·Salzburgu 
Už cestou do Salzburgu som sl kládla otázku, kde 

hľadať prlč·iny svetovosti tohto festivalu. Argumentov 
som našla hneď pri vstupe na salzburskú pôdu plné 
priehršt ie. Pravda, na prvom mieste j e to festivalový 
program, j eho umelecká úroveň kvality účinkujúcich 
umeloov a potom, najmä skvelá organizácia. Avšak 
mohlo by to byf i naopak, pret<Jže iné festivaly majú , 
dokonca zaujímavejšiu dramaturgiu a úč inkujú na nic-h 
vynikajúci ·umelci, nielen hviezdy. 

Mesto Salzburg urobilo IPre festival skutočne všetko. 
Muximálne využíva svoju prekrásnu polohu. svoju sláv
nu históriu a veľké hudobné tradície. Bolo by slabé 
konšta t<Jvanie, že mest<J ži;je festivalom. Skôr by som 
povedala, že mesto ži;jP pre festival - aj z festivalu. 
Veď mvestlci.e sa t u iste vysoko rentujú. Pre radnicu 
tohto mfista Je hudobný f·est ival udalosťou číslo jed na, 
je to pre mesto kultúrno-spoločenská udalosť prvého 
stupňa s d'alekosiahlyml dôsledkami pr·e všetky obr'ast i 
živ<Jta. Uvedomila som si, že úspech medzinárodného 
festivalu ;je neodmysliteľný bez take jto angažovanej 
účast! <Jtcov mesta - a nielen rriesta. Salzburg je 
v čase festivalu s tredobodom pozornosti vlády a mi-

. nlstri si tu podávajú ruky. Iste vedia, prečo to robia. 
Na jednej strane to festivalu dodáva nie len lesk, ale 
a j v<i~ nosť a autor-itu. 

K vlastne j št ruktúre programu možno mať z nášho 
hľadiska pripomieJ1ky aj výhrady. Ni~ktoré som aj 
uplatnila pri rozhov<Jre s usporiadateľmi. ba aj v odpo
vediach na o tázky dot azníka, ktorý nám v Salzburgu 
rozdávali. Ne,poklada i<J som napr. za šťastný zámer, 
sústrediť hudbu súčasných skladateľov do koncertov 
na začiatku fes tivalu. Pravdaže, dostalo sa Im nie naj 
le pšieho pri jatia zo strany kritiky a publikum o ne 
nepreJavilo primeraný záujem, a ·tak koncertné siene 
zostali polopl·ázdne, čo je v Salzburgu mimoriadny 
j av. Na ostatné koncerty bolo veľmi zložité získať vstu
penky, hoci stáli až 900 šilingov. (Najlacnejšie vstu
penky boli na sólové koncerty, ale a j tam stál naj 
lacnejší lístok 100 š ilingov). Za nedostat<Jk festivalu 
som poklada la a bse nci<! k lasiky XX. storočia. Netvrdlm, 
že by tu musela domtnovať, ale aspoň na niekt orých 
koncertoch by mohli ako pr otipól minulosti figurovať 
takéto d iela. Bez drama turgických problémov neboli ani 
sólistické koncerty, ktoré som navš t ívila. Napr. recitäl 
·vynikajúceho klaviristu Claud ia Arraua. V prvej polo
vic i hral dve Bee thovenove sonáty Do druhej polovice 
zarad il vý!učne Lisz tove d ie !l.l . V odborných kruhoch 
sa Po koncer te ve l'a d iskutova lo o tom. či .ie dnes 
únosné hrať na recitáli celú hodinu Liszta - a to aj 
v prípade, keď ho in t"'rpre tuje , taký skvelý umelec, 

e Vo Francúzsku máme 
dvoch úprimných pr iatel'ov 
slovenskej hudby. Jedným 
je Marcel Crozel, ktorý 
usporadúva koncerty z gra
mofónových nahrávok (na · 
spôsob našich di vadiel hud
by). Druhý je Jean Patero, 

l • 

f lautista. profesor Konzer 
vatóľia v Troyes a zároveň 1 

člen organizácie Sólis ti a 
i nštrumentačný ensemble v 
Champagne. Jean Patero, a
ko sa dozvedáme ·zo zasla
ných programov, uviedol 

akým je Arrau. (Pritom s.i myslfm, ze !Práve ·Liszt 
najlepšie zodpovedá je hó nature lu.) Na.ipresvedciye jšie 
však na mňa zapôsobil Arrau pri vystúpent s českou 
filharmóniou - s talianskym dir·ige ntom Lombárdim, 
kde hra-l Brahmsov Klavír ny koncert d m<JI. Bol to 
nesporne vrchol prog ramu. 

Pokladám za potrebné zmieniť sa i o vystúpeniach 
českej filharmónie a v súvislosti s nimi a j o čudnom 
postoji kritiky. Bola som na dvoch koncer toch čF a 
pamätný pre mňa os táva na jmä ten - s Kar.a,;;~npm . 
Nezabudnuteľným zážitkom bolo pre mňa predvedenie 
Dvoi'ákove.i Novosvetske.i symfónie. Určite som ju v 
živote nepoču la hrae lepšie. Karaja n je veľká dirlgent
ská osobnost a na tomto fakte nič nezmení ani plejáda 
jeho osobných nepriatel'ov. Zrejme to potvrdzuje známu 
skutočnosť. že čim sa niekto v umení vypracuje vyššie, 
tým viac pribúda jeho ·nepra,;níkov. Kritiky na t ento 
koncert boli totiž zdl'cujúce a nechýbala v nich zlo 
myseľnosť, neobjektívnosť <l tendenčnosť. Koncert .ie 
predsa zazname.naný v nahrávke, možno s! ho VYP<JČUť 
a mnoh! z čitateľov ho pravdepodobne aj počul! .a budú 
so mnou súh lastť. Hráči Českej filharmónie mi• sami 
po koncertP. 1povedR1i, Žf' ešte nikdy tak nehral! Novo
s vetskú symfóniu a že f pre nit::h bol koncert a všetky 
skúšky veľkým zážitkom. Orchest er hral skutočne s ta
kým zanieten!m a sústredenfm, ako keby každý z jeho 
členov bol sólistom. To je veľmi vz.ácny a mimoriadny 
jav. Názor orchest ra vždy veľm! rešpektu jem. Oni sami 
veľmi dobre dokážu odhadnúť. kedy ako hrajú. A za
t ia l' kritika v Salzburgu sa priam vyrútila na ČF a naj 
mä na Kar-ajana. Na druheJ s trane S>Om číta la unisono 
pochvalné kritiky na komomý súbor Camerata acade
mica so Salzburgu, ktorý nedosahuje ni j akú svetovú 
špičku . Bola som na ich koncerte, ktorý nebol bez 
chýb. Samozrejme že som naň 11elíla s vysokými né
rokmi a tak mi chyby a-ni veľmi nevadil!. Páčilo sa 
ml, že doméca k·ritika s& snaž! svo jich mladých ume l
cov .. podržať" a prižmtrri jedno oko - na rozdiel od 
niekt<Jrých našich krit ikov, ktor! sú skôr nekritickí · 
k zahraničným umelcom. No koncert Cameraty 1 čes
kej filharmónie bol v t er, istý d eň. kritiky sa objavili 
v novinách súčasne. a tak absurdnosť krit·ikov, ktor! 
chválili Camer atu a zhHd7ovali ČF sa obiavila v plnej 
nahote. 

Na zaver ešte jedna myšlienka: Myslím si, že do 
Sa lzburgu by nemuseli chodiť len Profesionálni hudob
nici. Veľa by sa tam mohli nauči ť organizátori · nášho 
kultúr neh,, a spoločenského života, pretože práve orj:Ja
nizácla Sal~bursHho feqtfvalu do<>iah \a vysoký stupeň 
kvality. Klára Havlfková 

s•lovenské diela na dvoch 
koncértoch tejto SP<Jločnos
ti dňa 3. septembra t. r. Na 
jednom - Fantáziu op. 39 
Rudolfa ·· Macudzinského. 
Druhý sa u skutočnil P<Jd ti
tulom Fra.ncúzsko- slovenský 

koncer t. Slove.nskú t vorbu 
v interpretáci·! J . Patera a 
klavi.ristky Eliane Niverd r e
prezentova lo dielo R. Ma
cud~inského, J úliusa Ko
walského (Fantázia piccola )' 
a P.avla Ši,maia (Soltatína) . 

Ochridské 
hudobné večery 

Viac ako dva tisíce rokov hlst6rie zä
nec.halo v dnes dvadsaťtislcovom Ochri
de (na br€hu krásneho jazera obklo
peného horskými masívmi) nespočetné 
množstvo kultúrnych pamiatok. V 9. sto
r<Jčí t u založil Kliment Ochridský pr vú 
s lovanskú univer zit u, z 10. storočia je 
Samuilov.a pevnosť, rovnal<o s taré - ale 
bo o niečo mladšie - sú tu vel'ké i 
malé cht•ámy a kostolíky. Cez vojny a 
za P<Jitisicročného tureckého panstva sa 
veľa zničilo, zato však j e dnes Ochrid 
jediným ve l'kým múzeom. Je a j veľk•ou 
koncertnou sieňou, lebo ušl',achlilú hud
bu tu môžeme počuť ,po celé le to. Pri 
pre hl·iadke chrámov znejú t u reprodu
kova né liturgické spevy, keď prechá
dzame úzkymi starými ul i čkam i i mo
del'!1ými bulvármi, tu i tam počujeme 
z otvorených oblokov zvuk klavíra, h.uslí, 
viol·bnčela, čl spev, kwcý svedč í o usi
lovnom štúdiu poslucháčov letných hu
dobných kurzov. 

_ Začiatok .iúla patrí Balkánskemu festi
valu piesní a t ancov, na ktorý nadväzu
je .Ochr idské leto, fes tival komornej 
hudby inštrumentálnej a vokálnej v 
chráme S'{. Sofie a prehliad·ky činohe r
ných prP.dstavenl v amfiteátri pevnosti 
krála Samuila. Chrám sv. Sof ie jedi
nečná stavebná pamiatka z ll. stiOročia 
SV<Jjimi vel'kole pými freskami a výni 
močnou akustikou, ktorá dovol'uje ro-

. zoznat v hudbe i t ie najmenšie det aily, 
sa stal v priebehu desaťročného t rvania 
ochridského festivalu dostaveníčkom 
svetových umelcov, medzi ktorými -
v posledi!lých dvoch ročníkoch - boli 
André Navarra, Leonid Kogan a š tefan 
Ruha (v1edli t iež interpretačné kurzy·) , 
madrigalové súbor y z Bukurešti a Bu
dapešti, komorné or<:hestre a spevácke 
zbot·y zo Skopje, Belehradu, Zágrebu a p. 
V átriu chrámu sv. Sofie býva každo
ročne predstavenie Purcellovej opery 
Dido a Eneas v predvedení ' macedon
ského Národného divad la. Ťažisko festi 
valových progra mov je stará a klasická 

' hudba, ktorú vždy strieda niekoľko diel 
súčasných, najviac domáceho pôvodu. 

Najavantgardnejším hudobným pre,ia· 
vom boli ;hudobné intermezzá v pa11 to• 
mimickom predstavenf mladých divadel . 
ných umelcov zo Sko,pje - "Skice po
dl'a legendy o Kainovi a Ábelovi '' , v 
ktor<Jm sa na základe básne Slavka Ja
nevského rozvíjajú .apokalyptické scény, 
voľne parafrázujúce dramatické vý javy 
z dejín Macedónie, ktotej ľud od ne
pamäti si v boji musel k·rvavou daňou 
vykúpi ť k rát ke obdobie nezávislosti. Tie
to intermezzá spočívali v chaotick·ej 
zmesi zvuk<Jv, ktoré vyludzovali členo
via ·súboru na husle, bubienky, plšťa lu 
a t·ôz;ne improvizované šramot!ace ná
stroje - s triedavo so strohými, jed_, 

. nohlasnyml myster!ó:<myml spevmi. Pred
stavenie, k toré pôsobilo v rámci fes t i
valu ako d isonantný ako·rd, symbolll<O• 
valo o tázku: nebolo už dosť hrôz? ' · 

Na tohto1·očnom ročníku vystl!pili· aj 
naši umelci: Sta nislav Apolín s komor
ným orchestrom RTV - Skopje a Pr-až
skí madrigallsti (vedúci Miros lav Ven
hoda), ktorí zožali úspech s . dielami 
českej a tali·am;ke j hudby 16. a 17. sto
ročia, Značnú časť ich programu pre
berala juhoslovanská televízia. Porov· 
nanie s rénomovaným talianskym vok~1 -
nym sextetom Luca MarP,Ilzia, ktorý vy
stúpil na ďalšom koncerte, vyznieva v 
prospech pražského t elesa - po strán
k~ intonačnej č i!itoty ! dynamickej a fa
rebne j vyrovnanosti. To podporilo z~u
jem vedenia festivalu o tlčasť ďa lšieh 
českoslQvenských umelcov. 

Mojmír Sobotka 

MUDr. Pavol Breier mal nedávno zaujímavú 
VJjs t avu v galérit Profil . O. i. tento bratislav
ský lekár , publicista a fo t ograf 1;ystavovaľ aj 
zauj ímave pot>tréty významných svetových hu
dobník ov. Z j eho tvorby prináiiame pm·trét 
dirigenta Herberta von Karajarta. 

Snímka; P. Breier 



Tri otázky· na aktuálnu tému· 
riaditeľovi Správy umenia MK SSR - s. J. Kotovi 
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Prevolanie 
OV Zväzu slovens kých skladateľov k všeobecným voľbám do 
zastupit ef.ských zborov čSSR 

Ako hodnotíte priebeh Dní 
~eskoslovenskej kultúry v 
NDR '! 

- Nechcem opakovať to, čo 
l a už o pri-ebehu Dní česko
slovenskej kultúry v NDR po
vedalo .a nap!salo. Fak tom však 
zostáva, že Dni českosloven
skej kult úry v NDR zamerané 
na slov.enskú kult út·u a umeni·e 
znamena jú v.eľmri významný 
k rok pre ďalšie spoznávanie 
našich kultúrnych hodnôt v 
zahraničí. T,a'kýmto nárazovým 
aktom sa dostáva do povedo 
m ia nemeckej verejnosti s lo
venské umenie a kultúra ako 
autonómna súčasť česko·sloven 
skej kultúry. Tento fakt pod
čiarkol pri záv·el·e čnom hodno
t~nl Dn! československej kul
tury v NDR na . tlačovej besede 
a j vedúci našej vládnej de le
gácie dr. Miloslav Brúže'k, mi 
nister kultúry ČSR. Počas Dni 
československe j kult úry účin
koval! v NDR naše popredné 
umelecké t elesá: Slovenská UJ
harmónia, opera SND, SĽUK a 
~tátne bábkové divad•lo z Bra
tislavy. Všetlky t ieto súbory sa 
s bret li so za·shl ženým úspe
chom nielen u obeoeenstv·a, .ale 

a j u agentúr, o čom svedčia 
početné ponuky na ďalšie vy
st úpenia spomenutých súborov. 
Rovna'ko •pozltlv:ne mož,no hod
not-iť aj výstavy, ktoré sa usku
točnili v súvislosti s Dňami 
kultúry. Mám na mysli \Predo
všetkým výstavu slovenského 
ľudového umenia v Berline, vý
stavu súčasného slov~mského 
u meni.a v Kar l- Ma.rx Stadt e a 
vý.stavu u~iiého umenia v 
Drážďanoch. Veľkú agitačnú ú
lohu zohrali aj delegácie t vori
vých pracovnikov - predovšet
kým delegácia spisovateľ<Jv, 
ktorá sa stt·etla s nemeckými 
spisovateľm i, kult úrnymi pra
covníkmi a · s pr acujúcimi v zá
vodoch. Všetky kontakt y vy
tvá'rajú dobr ú pôdu i!)re zin
tenzívnenie á prehlbenie brat 
ských zväzkov medz.i našimi 
k ultúrami. 
čo uvidíme v Dňoch kultúry 

NDR v československu? 
- Dn~ kultúry NDR v ČSSR 

budú v dr uhej polovici októb
ra. Tak isto, ako my sme sa 
pokúsili z našej strany vy
viezť skutočne to naj lepšie, čo 
v n ašej !ku.Jtúre máme, aj ne
med<! súdr·uhovi-a ponúkajú 

Vážené súdružky, s údruhovia, kolegyne, kolegc:tvia! 
Celá naša spoločnosť sa pripravuje na uskutočnenie naJVY

znamnejšej akcie t~hto c:tbdobla: na všeobecné voľby do zastu
piteľských zboro·v Ceskoslovenskej socialistickej republiky. Pr í
prava 't ýchto volieb _:vychádza z hodnotenia vnútropolitického vý
voja na zasadnu t! UV KSČ v decembri 1970 a z rezolúcie XIV. 
zjazdu KSČ v m li ji t. r. Voľby, ktoré sa budú uskutočňo.vať na 
pr incípe všeobecnosti, rov.ností, priamostl a t ajnosti, predsta
vuj ú závažnú demokratickú ustanovizeň, ktor e j hlavný zmysel 
spočíva v tom,~ že orgány, ktoré vzídu z volieb, budú skutočnými 
zástupcami pracujúcich, že bullú vo svojich rozho<lnutiach usku
točľíovať záujmy a ciele socialistickej spoločnosti . ' 

Vychádzajúc z toht o základného poznatku, nemôžu byť pre n ás, 
členov ZSS, vol'by záležitosťou neosobnou a akciou formálnou. 
Občania, kt orých do jednotlivých zastupiterských orgánov zvo
líme, budú na rozmanitých úrovniach ( s našou spoluprácou 

· a podpor ou) realizovať ciele kultúr nej .polit iky KSC. Nemôže nám 
byť teda ľahQstajné budúce zasttípenie v orgánoch Ná·rodného 
zhromaždenia, Slovens kej národnej rady a národných výborov 
všetk)•ch stupňov. Prax ukazuj~. že poslanci jednotlivých za
stupiteľských orgánov často v závažnej miere môžu ovplyvňo
vať a usmerňovať činnosť fuclovej a štátnej správy a prispievať 
tak pr imeraným s pôsobom pr i zaisťovaní podmienok pre rG~Evoj 
našej hudobnej kultúry. Naše nové stanovy, ktoré sme prijali 
na Valnom zhromaždení v máji t. r ., určujú ciele našej akt ivity 
v tom zmys le, že s vojou umelecl$:ou a vedeckou tvorbou m áme 
vytvárať' a · upeviíovať hodnoty, kt oré obohacujú duchovný život 
socialis ticl<ej spoločnosti a prispieť ta·k k neustálemu a vše
strannému rozkvetu hudobnej kultúry v našej socialistickej 
kt•ajine. Tento ciel, t ak náročný a zodpovedný, n ie je, samozrej
me, možné uskutočňovať bez vysokého umeleckého majstrovstva 
a vedeckej erudovanosti, práve t ak, ako bez uvedomelej občian
skeJ an!Jažovanostl členov nášho Zväzu, bez polit ickej iniciatívy 
celého hudobného frontu a bez pocitu trvale j a plnej zodpo
vednosti za všetko, č o sa v našom hudobnom živote odohráva. 

Obrazom o hudbe 

nášmu obecenstvu s voje ume
nie v reprezentačnej podobe. 
Myslím, že .najmä !Pľ·e i11aš u hu
dobnú ver.e jnosť bude zau.jima
vým podujatfm hosťovanie Lip
ského t•ozh lasového orchesm·a 
spolu so svojím speváckym 
zborom, kto1·ý pr edvedie pre
dovšetkým ukážky z nemeckej 
k lasickej a súčasnej hudby. Z 
divad iel prichádza do CSSR 
berlínsky Deutsches Thea ter 
divadlo, k tor é má v palete ne
meckých divadiel popred1ié po
st aven ie. Veľmi zaujímavým 
osvieže·nim pro gra mov Dní kul
túry NDH bude vystúpenie -tzv. 
Hobotníckeho var iété z Mag
deb~rgu a úclerkovej skupiny 
Lynk-Song-Club z Berllna. Na 
ich vystúpeniach sa stretneme 
s ukážkou toho, ako sa v NDH 
venuje pozornosť amatér sk.e j 
tvorbe a a k<J činnosť takýchto 
úder iek sa spáJa s aktuá lnymi 
politickými zámermi. Rovnako 
ako sme prezentovali na1ľu vý
tvarnú k ult úru v NDH troma 
výs tavami, aj nemeck! súdru
hovia pripravi li tri v.ýstavy, 
ktoré budú v Bratislave, Ban
s kej Byst rici a v K·ošic!ach. 
Pochopiteľne, Dni kult úry NDR 
sa nebudú viazať iba na t ieto 
mestá. Viaceré programy sa 
uskutočnia aj v ďalších kul
túrnych strediskách, okrem to
ho nemecké s úbory vystúpia v 
Brne, Ost rave a Pr·ahe, čím Dni 
nadobudnú celoštá tny charak
t er. 

Id e nám dnes o t o, aby sa naša hudobná kultúra, ktorá rástla 
a ras tie na nailepších domácich a svetových pok·r okovýclt tra
díciách, vyvíjali'! plne v socialistickom duchu, aby si udržala 
obdivuhodnú <lynamiku svojho doterajšieho vývoja, a t ak sa stala 
oporou kultúrn:ouolitického programu KSC, aby vo f inálnom 
el'ekl·e napomáhala vybudovaniu vyspelej s ocialist ickej spoloč
nos ti. 

V sobotu 18. IX. t . r. 
v aule U K v Bratisla
ve na oslavách 50. 
výročia vzniku SZSU 
dď.ovzdal minister 
.~kolstóa SSR prof. 

Aké sú naj bližšie úlohy a 
plány Minis terstva kultúry 
SSR? 

- MK SSR rozpracúva v sú
čaSI}OS t J závery XIV. zjazdu 
K'3C p1·e ohlasť kultúry a ume -

,llia. Tieto z áv-:>ry sú pre ná s 
veľmi podnetné, prf'tože pred
pokladajú, aby sa aj na tomto 
úseku udomácnila práca kon
cepčná, s dlhodobou perspek-
tívou a predovšetkým práca 
pozit ívna. Jedna z hiavných téz 
záverov XIV. z jazdu str any je 
posilnenie št átneho riadenia 
k ul túry. Robíme ·t.ak r ôznymi 
formami - predovšetkým •PL'e
h lbeným pôsobením MK SSR na · 
<n;ganizácie.""'Má~..,.fl!lR~':' ' 41mýs·Jľ·""' ._. 
vsetky prof~si,on&flji:'~ if;d·ivad M, , 
dve vrcholné hdtfobnt'i ' 'telesá, · ' 
Slo venskú národmf galériu, o
chranné au torské organizácie, 
agen túry a pod. Veľmi citli -
vou a súča si1e dôležitou otáz-
kou j e problém ďalši eho l'la -
denia umeleckých zväzov. U
m elecké zväzy na základe uzne -
s enia vlády preš li do priamej 
pôsobnosti MK. V súčasnosti 
chceme, aby sa tieto organizá-
cie s tali skutočne tv o r i v ý -
m i z v ä z m i, aby sa d·o cen-
t ra ich pozornosti dosta li o táz-
ky t vorby a aby zároveň s lúžili 
MK pri uskutočňovani jeho 
programu a:ko konzultant , vý
znamný poradca, ktorého h las 
pri pl."ijlmaní dôležitých roz
hodn uti určite nebude chýbať. 
Pohľad na n aš u súčasnú ume-
leckú tvorbu nie je uspokoji-
vý .a tr.eba všemožnými pro 
s triedkami oživiť tvorivťi čin -
nosť v jednotlivých oblastiach. 
Preto MK pl:lpravu je v súčas-
nost i komplex opat re·ni, kt or é 
majú slúžiť n a to, aby sa pod 
nietila pôvodná t v·or ba práve 
·v oblastiach, kde zaost áv.a. Mám 
tu· na mysli napr. materiál, k to-
r ý sa bude zaoberať koncep-
ciou ďalšieho rozv<Jja \PÔvodnej 
s lovenskej drámy. Významný 
bude .aj materiál o ď.a!šej kon
C·epcil s lovenskej zábavnej 
hudby - · pr·oblému, ktorého sa 
dotklo (.a kriticky ) aj roko-
vanie str.aonfckych zjazdov. 
Rovnako treba ná,jsť formy, a-
ko <Jživlť marxistickťl umelec-
kú k ritiku, ktorá v súčasnosti 
takmer neexistu je: Ešte v . 
tomto roku chceme venovať 
pozornos~ výchov·e mladej u 
meleckej generácie, problému, 
od ktorého závisi aj úspešné 
plneJl ie predchádzajúc ich úloh. 

-r-

Ako jednoznať ne plynie z uznesení XIV. zjazdu KSČ, pol<ladá 
stra na tvor bu umeleckých a teda l hudobných hodnôt a zvyšo
vanie kultúr nai úrovne najširších vr stiev pracujúcich za vý
znamného činit.efa pri formovaní socialistického človeka. Tiet o 
uznesenia zaväzuiú príslušníkov našej organizácie l)ráve tak 
k tvorbe diel vefkei irleovei a umeleckeJ náročnosti, ako i l< vy
vinutiu úsilia. abv ich dopad a vedomie našej spoločn o st i hol 
Intenzívny a znam~>nat skutočné obohatenie jej duchovného ži
vota. 

Ú<:trednv výh1r Zvlizu slovenských skladateľov je presvedčenÝ. 
že členovia našej or flanizácie pochopia v tomto duchu svoje 
nos tavenie. v s:onločenskom :flvote. zmysel a poslanie svoiej ume
lecke.i a ve!ler.kej práce. že podporou kandidátky Národnéhn 
fl.'ont u pr ejavia v nas távai úcich voľbách do zastupiteľ.<;.kých 

' zborov svo:ht politickú uvedomelosť a občiansku zodpovednosť . 
Vol'bv budú zavt'šením konsolidácie nášho spoločenského život~ 
v oblasti Polit ickej a ho!>podár skej a budú mať p.re ďalší v;Vvoi 
nášho š tátu rozhodni•íci význam. Budú znamenať uotvrdeni<> 

. správnosti nolit iky KSč :~ súča~ne podporu politickej linle, ktorú 
, stanovil' XIV. "T.:laz.t· V' llfá1i ·f. ro .....,. ~- ··'~- ..Č "\'> - • • *' 

Vyzývame skladateľ6v, koncertttých umélcov a · muzikolô'gov, 
členov ·z vä.zu 'slovenských skladaterov, aby · aktívnym post ojom 
pri voľbách a podporou kandidátky NF prjspeli k dôst ojnému 
a zdárnému priebehu volieb a zaisteniu ich výrazného socia
listického a demokr atického char akteru. 

ÚSTREDN? V?BOR ZVÄZU SLOVENSK?OH SKLADATEĽOV 

· začali Bratislavské hudobné slávnosti 
Slávnostnými fanfár ami za

čali v nli! deľu 26. septembra 
t . r. v Pr·lmac1á1n<Jm ~P&láci · 
Bratislavské hudobné slávnosti 
- VII. medzinárodný hudobný 
festival. Na otvorení festivalu 
v Zrkadl<Jvej s ieni sa zúčast
nili členovia Pred.sednlctva ÚV 
KSS, pre dsed-a vJády SSR prof. 
dr. Peter Colc:ttka a m~n•istel' 
kultúry SSR Miroslav Válek, 
ďalej primátor hlavného m es
ta Slovenska Bratis lavy Ing. 
Ladislav Martiňák, pre dstavite
lia konzulá1:neho zboru, ume 
leckých zväzov a kult \1rnych 
Inštitúci!, a'ko ·a.i domáci a za
hra.n~čni hosUa a početné po
zvané obecenstvo. Slávnostný 
pre.tav - •PO pt1ivlt anr pr ítom 
ných predsedom festivalového 
výboru prof. dr. Jurajom Ha
luzickým - predniesol minis
t er kultúry SSR Miroslav Vá
lek. 

Potom pr·edse d·a 2väzu slo
venských skladateľov prof. dr. 
Oto Ferenczy <Jdovzdal ceny 
ú s tredného výboru ZSS za rok 
1970. Cenu za skladbu v ob
lasti umeleckých žánrov dos tal 
národný umelec prof. Ján Cik
ker, nositeľ Radu práce za die
lo Hommage á Beethoven pre 
velký or chester - s prihliad
nut ím na životné jubileum au
tora. Cenu v oblasti interpre
tácie dostal dirigent Bystrlk 

Režucha za zásluhy na mimo
riadnom umeleckom r aste or
chestra Státnej filharmónie v 
Košiciach a za úspešné uvá
dzanie t vorby slovenských au
torov. Cenu v oblasti hudobnej 
vedy, kriticky a popularizácie 
za rok 1970 dostal doc. dr. Mi
roslav Flllp - za súbor prie
kopníckych prác a patentov v 
odbore hudobnej analýzy a a
kustiky. Cenu v oblasti popu
lárnych, zábavných a tanečných 
žánrov dostal Teodor Šebo
Martinský za dot eraj šiu tvor
bu, ako i za prácu, vykonanú 
v prospech slovenskej populár
nej tvorby - s pdhliadnutfm 
k životnému jubileu skladat era. 

Popoludn! pokračovali BHS 
prvým koncert.om ·Interpódia 
'71. Účinkovali na ňom umelci 
Bratislavského dychového kvin
teta .a Wilanowského sláčiko
vého kvarteta z Poľska. Ve 
černý koncert Slove-nskej f il
harmónie pod tak tovkou Zd. 
Košlera bol zameraný na Pre 
hliadku súčasnej s lovenskej 
huc!_by venov.anú 50. výr<Jč iu 
KSC. Zazneli tu di·ela J . Cik
kera (Varlác1e na s lovenskú 
ľudovú pleseň), A. Moyzesa · 
(IX. symfónia) a Jána Zimme· 
ra (VIII. symfónia ). O priebe
hu BHS budeme našich čita · 
teľov informovať súhrnne po 
ich zakonče n!. - uy -

I ng. - St ef an Chochol 
(na obrázlcu vpravo) 

vedem'u SZW Rad práce, ktorý i m udelil prezident re
publilcy L . Svoboda. Na obrázku zľava - predseda zbo
ru Vojtech Jaku/lík. dirtgent p~of. dr. J. Haluzický a 
tajomník Juraj Cánik preberajú vyz11amenanie. Druhá 
snímka je zo slávnostného k oncertu 'szsv v piatok 17. 
septembra. K JUbileu sa vr átime hodnotením kor1certov. 
Dr . Jankr. B!aho sa dožil 15. septembra t . r . u plnej 
suiežost i 70 rokov. Pri te j to príl.ežitost i bolo na ZSS 
posedenie .~ juiJil'l•!tum a prd,eňa ZSS ,Jrof. dr . O. Fe
renczy odovzdal nároctnémct ctmelcovi pckdravný list 
ZSS. . Snlmky: ČSTK 
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l. ved'. "za káždú cenu, môj dra - · 
hý pri a teľu, dajte súhlas s prí
chodom; všetci by Vás vefmi 
radi videli". Zdá sa, že Dvo
ľákova odpoveď sa stratila, ale 
9. februá•r a v liste z Berlína 
nakladatel'ovi P. L Jurgenso
novi. cľalšiemu r iaditei'Qvi Rus
ke j hudobne.i spoločnosti mo
hol Čajkovskij oznámit: .,Do
stal som odpoveď od Dvoi'áka. 
Súhlasí s príchodom a dirigo
vaním celého koncertu". 
Dňa 17. február a <>znamova l 

Čajkovskij .Jurgensonovi z 
Drážďan : .,Očakávam s korú 
rozhodn ú sprá vu od Klindwor
tha a od Dvoi'áka", a ešt e za 
s vojho poby tu v Lips,ku napí
sal mu opäť l . marca toto : 
"Dostal som opäť s úhlas od 
Dvoi'áka, že príde dirigovať ce-

l
. Iý koncert; nemôže však cesto-:, 
vať sám - príde spolu s man
želkou a žiada vyšší honorár. 
Na jar by bolo dobré urobiť 
reklamu s takými menami ako 
Massene t, Dvoi'äk, Klindworth. 

JOFf.N · CLAPHAM: 

núknui! honorár odpovedajúci 
Vášmu významu. 

Na Vaše cestovné výdavky 
môžeme posky<tnúť iba 800 
stri.ebor·ných rub l' ov (asi 1000 
zlatých). Buďte taký dobrý, 
môj drahý priatel' a od4x>vedz
te mi čo najskôr. Adresujte, 
prosím, Vašu odpoveď na Wol
ffa (Ber!Ln W. 19 am Carl
sbad). Keď budete odpovedať 
česky, požiadajte nášho pr iate
ľa A. O. Pat e-ru , aby pripoji l 
preklad. 

Bol som vel'mi smutll1ý, že 
som Vás nenašiel v Drážďa
noch, keď som tam bol! S 'po
zdravmi Vaše j vážene.1 man-

l želke 
1 srdečne Váš 

P. čajkovskij 

l 
l 
l 

Ke'ď úspešbe dokončil dôle
žité počiatočn'E> kroky v p-rípr a
ve Dvorákovej ,návštevy Mosk
vy, ČajkQvsk.i'j \ zanechal ďal-

·l 
l 

Tešfm s:a na Oll>()bné zo-~ná
menie s Vami a 

zostávam , pane, 
• v. 1. Satonov, 

riaditeľ Cárskeho konzer
vatórďa hudby v Moskve 

* * * 1
1 

DvQi'ák zaslal túto odpoveď 
SafonovovJ: 

. l * * * ' 24. VII. 1889 
Vážený pán riad•iteľ, 
ľutujem, že vzhľadom k mo

jej dlhej neprítomnos-ti v Pra
he, môžem Vám až dnes od
povedať na Váš vážený list. 
Nemôžem Vám dať ešte úplný 
program, o ktorý žiadate, pre
tože nepoz-nám podmi-enky v 
Rusku a neviem, čo by bolo 
najvhodnejšie. V skutoč·nosti 
sme jednali s naším cteným 
priateľom Čajkovským, či by 
pre túto príležioosť nemala byť 
braná Sv. Ľudmi:la, ale tpretože 
toto dielo trvá skoro celé t r i 

'(Až do i. olktóbra je mo~a 
adr,esa Vyso·ká u Pi'lbrami, če
chy.) 

* * * 
Oficiálne pozvanie od Anto

t na Rubinštejna, vte dajSieho 
l L'iaditel.a Petrohradského konl zervat ória ·prišlo včas a žiadal 
! v ňom Dv·oi'áka, aby dirigoval 
1 jede n z petrohTa dS'kých kon-

certov. 
Sa ronov písal Dvor ákovi 10. 

okt óbra, aby mu oznámJI, že už 
nie je potrebné robiť nejakú 
zmenu v dátum e moskovského 
koncertu. 

V krátkom liste písanom 29. 
januára, s,a pýtal Dv·ofáka , či 
by súhlasil, aby ;jeho l'JlOSkov
ský koncert bol o tý.ždeň skôr, 
než sa dohodli a dúfa, že bude 
môcť do programu tpridať sku-

l pinu piesn í. Nato zaslal s~la
date ľ t úto odpoveď: 

l * * * l Vážený pane. 
1 P1·áve som dost af·· Váš vážený 

!História jedného turné ! list, na ktorý ihneď odpove 
dám. Pokia!' sa mňa t ýka, !<,on -

l cert sa môže uskutočniť 23 • 
. fe bruára (7. maTca). Námie tky 
.nemám, ale rád by som sa Vás 
spýtal na program. Nebude 
lfJľOgram príliš dlhý, ak sa vlo
ží ·ešte s kup.ina piesní? Nemalo 
by sa vynechať jedno orches
trálne čfs lô '? Ale ktoré '? Pro
.gram by mohol byť: l. R-apsó
dia, ' 2. Husi'Óvý · koncert, 3. 
P iesne, 4. Scherzo ca,priccioso 
(Symfonické vaor.iácie) a na 
konci n ! ,e n o v á s y m f ó -
ni a (~ukopis) , ale symfónia 
d mol alebo F dur. Ktorej z 
nich dávate predo11osť ? Tá d 
mol je chmúrnejšia, F dur p.rí
vetivejšia; ja skutočne neviem, 
ktorú vybrať. 

Antonín Dvoi'ák v r. 1886 

Pri príležitosti nedávneho 
130. výročia narodenia Antoní
na Dvoráka prinášame zaují
mavé dokumenty o umeleckom 
t.urné skladateľa d.o Moskvy a 
Petrohradu v r. 1890. Materiály 
zostavil a skomentoval John 
Clapham, ktorý prednáša na 
univerzite v Edinburgu. V roku 
1966 vydal prvú knihu o A. 
Dvoi'ákovi a v súčasnosti pri
pravuje ďalšiu knihu venovanú 
tomuto významnému zjavu eu
rópskej hudby. 

* * * 
Medzi Dvorá ko m a Čajkov

sk ,ým vzn ik lo úprimné pr·iate l'
stvo vtedy, keď dirigoval dva 
koncerty svo jich sklad~eb vo 
februári 1888 v Prahe. Cajkov
ski.i sa vrátil do Prahy ešte t o
ho is tého roku na ďalší kon
cer t a;j preto, aby videl p.rvé 
české p redvede nie Eugena O
negina. Bolo to pravdepodobne 
vtedy, keď vo funkci·! ri a diteľa 
Cárske.i ruskej hudobne j spo
ločnosti pozval Dvoráka. a by 
uviedol p rogra m svojich skla
dieb v Moskve . V liste Dvorá 
kovi zo dňa 30. januára 1889 
napísal : .,Pred desiatimi dňa
mi som napísal dlhý list A. O. 
Paterovl so žiadosťou, aby s 
Vami prejednal podrobnosti 
Vášho príchodu do Moskvy. Do
teraz som však nedostal odpo-

! Pokúsim sa pozvať Brahmsa. 

l 
To by bolo veľkolepé!" Ešte 
toho istého dňa poslal Čajkov
skij Dvorákovi t-ento list v r uš

l tine : 

l * * * 
Ltpsko, 
17. februára/L marca 1889 

Môj dr ahý priateľ , 

f A. O. Pa tera mi oznamuje, 
. že s úh las rte s dir igovaním'kon
certu v budúce j sezóne. Ne vie
te si predstaviť, ako som sa 
touto s právou potešil ! Preuká
žele vel'kú službu našej Mos
kovskej hudobne j spoločnosti a 
ja dúfam, že Moskva Vám vy
jadrí svoju vďačnosť. Teraz 
musíme rozhodnúť dve obchod
né zá ležit osti, l . čas Vášho 
prlchodu, a 2. honorár za Va
še s lužby. 

Naše koncerty budú v tiet o 
dni: (1889) november - 2, 9, 
23, december - 7, 21, (1890) 
január - ll, 18, február 
l, 15, marec - 7, 14, 21, 28, 
aprll - 4. 

Oznámte láskavo, k torý z 
tých to dá tumov by bol pre 
Vás naj vhodnejš!. 

Teraz nieko ľko slov o hono
rároch. Taký vynikajúci a vý 
značný umelec ako Vy, by mal 

l byť za svoj u p rácu platený ce 
lou hromadou zlata . Ale, žiaľ , 
pr.ostr·iedky naše j Spoločnosti 
s ú veľmi m alé a v danom o

& kamžiku nemôžeme Vám po-

šie aranžmán v rukách no
vého daditel'a Cárskeho kon
zervatória v Moskve V. I. Sa
fonova, ktorého prvý list Dvo
i'ákovi zneJ: 

* * * 
5/17 j úla 1889 

Vysokovážený pane, 
Teraz, keď riad itel,ia Cárskej 

r uskej hudobnej spo ločnosti 
určili programy pr e budúcu se
zón u, mám česť Vám oznámiť, 
že Váš koncer t bude 2/14 mar 
ca, a že t iež Váš kra jan, prof. 
Hrlma lý z tuna jšieho l<onze.r
vatória bol pozvaný ako só
lista. Môžem Vás poži adať, vá
žený pa·ne, aby ste boli taký 
láskavý a za-s lali ml Váš pro
gram? Pán P. Čajkovskij by v 
tejto súvislosti rád vedel, či 
by ste nechceli predvi-esť Vašu 
Sv. Ľudmilu. 

Prof. Auer, dirigent . petro
hradských konce•rtov ma nav
štívil, keď prechád·zal Moskvou 
a žiadal ma, aby som sa Vás 
s pýta l, č! by ste neboli ochot
ný dir igovať t iež koncer t v 
Pe tro hrade. Ak nechcete od
mietnuť toto angaZimám, moh
lo by sa určiť na 10/ 22 mar
ca, t. j. 8 dní po moskov
skom koncerte. Potrebujem 
však vedieť Vaše zásadné roz 
hodnutie v tejto zálež·itosti. 
Podrobnosti môžP.t e dojednať 
priamym stykom s petrohrad
Sikými r-iaditeľmi . 

hodiny, obávam sa, že by moh
lo byť príliš namáhavé pre. pub.
likum. Musel by sa urobiť rus
ký preklad z českého alébo z 
anglického textu, čo p·r,edst:a
vuje veľ-a času a námahy a po- • 
tom tiež materiál a práva na 
uvedenie - vydavat·eľom j e 
Novello-Ewer v Londýne. T.ak 
si myslím, že by bolo vhod
nejšie urobiť prog,ram ·z inštru
mentálnych d iel. Mahl! by to . 
byť: l . Predohra - Husitská, 
2. Symfonické variácie, alebo 
3. Scherzo capricoíoso a 4. jed
na z mojich symfónií (-ale kto
rá?) Mám tri sy-mfónie, D dur, 
d mol a F dur, všetky ·vydané 
Simrockom v Berllone. Mám tiež 
husľový a klavírny koncert, 
ktoré by mohol hrať p. Hri
malý alebo, p . . Sapelnikov. Tak 
prosím, vyberte 11ám, alebo tQ 
prejednajte s p. ča.}k-ovským. 
A prosím, povedzte p. Aue.rov! 
z Petrohradu, že by som veľmi 
rád koncertoval v Petrohrade . 
Program budem môcť ur.c!ť ne
skôr, až budem v-edi-eť, čo by 
bolo najvhodnejšie. 

Pretože nemám party z kto
r,ýchkoľv-ek vyššie uvedených 
diel, musel by som Vás požia
dať, abyste ich objednal-! od 
môjho nakladatel'a p. Simt'QCka 
v Berlín e - prostredníctvom 
p. Jur gensona. 

Ešte raz sa ospravedlňujem 
za neskorú odpoveď na Váš list 
a som, váže ný pa;ne 
srdečne Váš 

Antonín Dvorák 

Rozhodnite sám, tProsím. Bol 
by som tiež vďačný, keby s te 
mi povedali trochu viac o Pet
rohrade', pretože od · p. Rubi;n
š tejna som doter-az nič o ňom 
nepočul. Ak teda pôjdem do 
P.etr·ohradu, koncoct by musel 
byť o týždeň skôr, než sme 
sa predtým dohodli (22. mar
ca ). Nemohol by som dovtedy 
čakať, vzhl'adom na moje zá
väzky v Londýne. Bol by som 
tiež rád, keby ste mi láskavo 
ozmámili presný dátum, kedy 
musím pric-estovať do Moskvy. 
Myslím, že dva dni ]Jred kon
certom by mali stačiť, keď bu
dete t aký dobrý a !Pripravíte 
orchester. Prosím Vás o to! 

Nebude m o.1 drahý priatel' 
ČajkQvsk ij v Moskve v čase, 
keď tam budem ja? 

Zostávam zatiaľ, vážený pane, 
Váš oddaný Antonín Dvoi'ák. 

Praha, Žitná ulica 10. 

(Dokončenie v bud. čísle) 

------------------------·-·--------·-~ - ···-

v• vor • m bi eu 
(*8. IX. 1841 + 1. ';1 .. 1904) 

Nebolo by potrebné ani žiadne jubi
leum, aby Dvorák pat r il z najhrane jšlm 
skLada tel'om n ie len u nás, a le i vo sve
tovom merad le. Tohtoročné 130. výročie 
Dvoľákovho narode.nia dodáva viac-me 
n ej len väčší lesk r adu Dvorák~vých 
akci!, pori-ada ných pravidelne z p.r1ame~ 
alebo nepriamej iniciatívy Spoločnosti 
Anton!na Dvoráka a r iadite l'a Dvoi'ákov
ho múzea dr. Karla Mikysu. V aprili t o 
bola 6. Dvoi'ákova spevácka súťaž v 
Karlových · Varoch, kde v int~rpretácii 

. Dvorákových piesní zvíťazila Vera Bart
ková v má ji sedem dní znela Dvoi'á

. kova' 'hJdba· (spolu s · hudbou ďalších 
m ajlltrov) v novom pi'íbrams~_om kultúr
nom d·ome, pripomínajúc oblubené Ovo-

. i'ákovo mie sto na sklonku jeho života 
v neďalekej Vysokej. Vel'ká · pozornosť 
bola venovaná Dvoi'ákovmu dielu v pro
gramoch Pražske j jari, v rozhlase i v 
abonent ných cykloch koncer tov, ale ako 
vždy bol CE;>nt rom spomienkových akc ií 
deň · Dvoľákových narodenín, 8. septem
ber. Päť dní pred ním začala sa v Kar
lových Varoch, kt or é pamäta jú prvé 
úspechy mnohých Dvoi'ákových skladieb, 
13. Dvoi'ákova Karlovarská jeseň, kon cl-
4J(lvaná ako cyk lus dvanás t ich orchestrál
nych. kQmorných a vokálnych koncer
t o v predovšetkým z Dvoi'ákovej hudby, 
v predvedení Karlovarského symfonic
kého o rchestra. štátneho symfonického 
orchestra z Halle, speváckych zborov z 
Pra hy i I<ar lových Varov, Foersterovho 
tria, Kvar teta mes ta Prahy, sólistov Ve
ry S-oukupove;j . Radoslava I<vap ila a ďal
š íc h. Slávnostného otvorenia v renovo
va nej novobarokove.i sále grandhotelu 
Moskvn sa zúčastnil aj sovietsky skla
dateľ Aram Chačaturjan a významná 
p1·opogátor.ka českoslo,venskej hudby v 

Nelahozeves 
fáka. 

rodný dom A. Dvo 
Snimka: K. Mikysa 

Japonsku, prof. Kyoko Wa tariová, ktorá 
sa zúčastni la i spomienkových . akcii v 
Turnove, Sychrove. Nelahozevs! i otvá
racieho večera prvej verejnej súbornej 
nahrávky Dvorákovho klavírneho d.iela 
na !Jramoplatne ktorú oo štvorročne i 

práci dokončil Radoslav Kvapil. J eho 
teore t ický rozbor a vzápätí vypoču té 

nahrávky jedno~načne vyv.rátili pozo-

stat ky !POVier o menejc.ennosti Dvoi'á
kových klav!rnych skladieb. Radoslav 
Kvapil sa zúčastnil Dvoľákových osláv 
i ako člen Dvorákovho tria (spolu s hus
listom Fra.ntiškom Pospíšilom a čel!stom 
·Novákovho kvarteta Jarosl.avom Chovan
com), ktoré s'a nedávno vrátilo z úspeš 
ného tur né po SCivietskom zväze. Ďalší 
účastník osláv, Dvoi:'ákovo kvar teto 
( J ii'í Hnyk, Jaroslav F<>ltýn. Jaroslav 
Ru is, Frant išek Pišinger) tohto roku na 
jar potešilo Dvoi'ákovou hudbou obyva
teľov desiatok amerických miest i o fi 
ciálne .publikum pri koncerte n a čs. veľ
vys lanectve vo Washingtone. 

Upravený bol i rodný do()m Antonína 
Dvoi'áka v · Nelahozevsi. Tu, v sále, kto
re j k lenutá k lenba sa v strede opiera 
o mas!vny sdp, vystúpil lJO prvýkrát 
pred cudz!mi ľuďmi so svojimi huslička 
mi vtedy ešte malý chlapec Antonin . 
UrčitP hral a spieval' sóf·a v ·kostolíku 
!;iv .. OndreJa, \<torý je· naproti. 

Dvoi'ákova cesta z Nelah;ozevsi viedla 
l za dirigentský pu lt českej filharmónie. 
Pred 75. rokmi dirigoval jej prvý kon
cert. Oslavy tohto jubilea boli aj Dvo
rákovou oslavou a jeho ~!elo spolu s 
dielom Smet anovým tvor! najvýznamne.i
šiu zložku repertoáru v celej hist órii 
nášho prvého orchestra, čo je zrejmé a j 
z vkusnej' a obsazme j pamätnej publi
kácie. Výwamným uznan!m Dvoi'ákov
mu dielu v pos iPdnom čase bolo zara
denie .1eho 9. llymfónie do programu 
otváracieho koncertu svetovej výst avy 
EXPO 70 v Osak e, i vznik nových mo
nogr afii, o. i. od Guy Erismana a Johna 
Claphama, ktoré p ripomína a j nelaho
zevská expoz!cia. 

TrQchu ne~>Pravodlivo stojí v pozadí 
vše·obecného záujmu práca Vlastivedné
ho krúžku Zlonicka, ktorý prvé štyri 
roky ·Svojej existencie ven·oval obnove 
jednej z mála ~vetsk,ých stavieb Kiliána 
Ig náca Di~> nzenhofera - bývalej nemoc
nice oanstva I<inských; ktorá bola pre
menovaná na Dvorákov pamätník. V jej 

Kostolík zo XIV. storočia v rodisk u 
A. Dvoŕáka . Na jeho chóre hrával 
ako chlapec na httsle. 

Snhnka: K Mikysa 

sále a v neďalekom bam kovom chráme 
( Dienzenhofferovo dielo) pr-ebieha tohto 
roku štvrtý ročník malého festivalu ko
mor.ne j hu<lby a zborového spevu .,Dvo
rákovej Zlouice", na k to.r·om účinku jú 
prevažne amatérske spevácke a inštru~ 

mentálne súbory z okol{tých miest. Prvý 
· koncert v tohtol'očnom ročnfku, na kto

rom predniesli ukážky z Dvoräkovej vo
kálnej a komo.rnej tvor by členovia praž
ských súborov Symposium musicum a 
Can ti cum Pragense, navštívilo asi tri
s to pozorných poslucháčov, čo je na 
dvoj tis lcové mestečko. akým sú Zlon ice, 
skutočne pekný úspech. M. Sobotka 


