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

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

ze

Snimka:

J. Kobza

tUBA PAVLOVIČOVA-BAKOV A

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

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

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

Titulný list objaveného rukopi su v Matici slovenske j.

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

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

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

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

Sn!mka: F. Laiiut

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

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

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

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

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

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

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

J. V. Myslbek: Lum1r a

piese11

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

Urs~nyovä :

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

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

z.

No v á č ek:
charak terizuje hodnot u
p r áce v e ľ ký ch osobnos ti ll udoh nej kritiky z minulos ti l sú·
časnosti? Každá takáto os obno sť mala s chopno s ť rozo z nať.
kde je sk ladba remeselne spra ven á dobre - a kcle u ž ide o
mä istr ovs tv-o. Tle lo veci sa dtijú ťa žko n a u čiť . tu musí ma ť
kritik istý talent a obr ovsk é
zázemie skúseností z po č.ú va 
nia., z porovnávania hodnôt. Dá vam si ča sto otázku. či by kriti ·
ci nemal! viac sled ov ať jednot·
liv~ ch
t vorcov. hodnotiť to
osobité. čo vnáša jú clo hudob·
n ej kultúry, čím prevyšu jú svojich kolegov. a lebo s a od iiš u·
lú od nich. Kritika by ma la hO·
voriť o tom. n a koľko sme po·
~ kytli dosta to čn~ priestor
pre
talent, !HIJo r ozvoj a h od not e ·
nie. Táto š pr.cifikácia jed incov
m l akosi chýbä ·v množstve kri
tik .. . Velmi casto sa teraz clis
kutuje otázka h ypertrofie fo
riem ni ektor~ch slovens kých
skla die b. Tento problém je na - •
[ Pokračovanie n a 8. , s t.r. )

Co

Dňa 17. januára zasadal v
Bt•atislave OV ZSS, aby jednak
vyhodnotil zväzové práce v mi·
nulom roku , jednak posúdil
koncepciu zjazdového referátu
a cellwvé pripravy na V. ziazd
ZSS. Clenovia ÚV pozítívne hod ·
notili dontinanlné akcie Zväzu,
hovorili o viacerýclt významných skladbách a vcelku kon š tatovali, že m inulý rok oboha·
ti! takmer všetky žáme a ob·
Jasti s lovenskej hudobnej tvor.
by.
Hlavn á pozornosť sa upriami ·
la na z jazdový re-f erát , celkovú
jeho koncepciu, jednotlivé ka·
pitoly i záve reč n é uzneseni a.
ÚV sa nazdáva, že metodil<a
prípravy re [erátu, dom inanty
referátu i celkové vyústenie vy·
chádznjú zo správnych pozícii,
l.a kže možno túto k oncepciu re·
(eratu prija-ť a odporúčať pre·
zjazd. Jednotlivé pripomienky
/!Jenov OV budú elite zakompo·
nované do poslednej verzie
zjazdového r e[erátu. Pri tej pri··
ležitosti sa zvlášť š iroko h ovori lo o našej populárnej hudbe, pdnose niektorých skladateľov. i o tom, čo podnikol ZSS,
aby získal d'alších mladých
skladateľov
tejto oblasti do
svojej pozornosti, prípad ne svojich radov. Niektoré príspevky
sa dotkli i súčasnej situácie v
hudobnej výchove na školáoh
a navrhli, aby k tejto proble·
matike o dzneli na zjazde osu·
bitné príspevky. Závažn e sa hovorilo i k prúci orgánov ZSS,
k sekci ám a komisiám a posudzovala sa n ajmä účelnosť i
ítčinnosť
jednotlivých zložiek
zväzovej práce.
ÚV ZSS vennval značnú po wrnosť preradtmiu
viacerých
kandid átov za člen ov a p rija·
liu nových ka ndidátov a na zá·
kla de odpol'účania predsedníctva vyslovil súhlos s viacerými
>;kladatelmi. koncertnými umel.
r:nmí a muzikológmi. Na záver
:r.asa<htutia prednieso l sítdru h
r:. š tassel obsiahlu situačnú
správu o populárne j hudbe, ktol"á
vyvo la la širšiu disk u siu.
Osobitne sa hovorilo o kádro ·
vej situácii v tejto oblasti, kl"itériách na kvalitu o o práci
s mladými antormi. V závere
s vojho zasadnutia prejednával.i
sa niP.ktoré otázky celoštátneho
charakteru a prijalo sa viac
konkrétnych opatreni. V disku·
sii vystúpili členovia a kandí ·
dáti ÚV ZSS L. Čížek. L. Mok·
t•ý, V. Horák, A. Očenáš, E. Š i·
mú nek, A. Kovái'ová, A. Meli··
cher, Z. Mikula. Zasadnutie via·
dol úradujúci 1•ndpreclseda ZSS
- RZdenko Nová č ek
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PREOZJAZDOVA

BESEDA so

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

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

