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HovorU o lnšptratfvnej s1le Ide!, udalost! ·a odkazu 
Slovenského náood•ného povstanl·a, o stimuloch, ktoré sa 
naplno odraz111 v slovenskej hudobnej tvorbe ostatných 
desa(r.očl a trvele poznamenali jej tválľ, predpokladá 
hovori( o genéze tohto odrazu, o jeho podobách a pre· 
menách podOb vo vtre dejinných udalost! ! v kontexte 
hudobnej kul1ary, jej Ideovej 1 materiálnej bázy, kon· 
ceptov 1 realizáci!, kvalit 1 problémových článkov. Sla· 
dujac metamorfózy hudobného stvárňovMia odkazu SNP 
v tvorbe ostatných desa(roč!, vyná'ra sa pred nami de· 
filé najrozllčnejštch pr!stupov k samotnému výberu a 
formulácii záberu výpovede, k !ánrovej palete sačasnej 
hudby, k podobám tvarovania hudobnej matérie a vý· 
baru kompozič-ných metód k sémantickému a obsaho· 
vému potenciálu hudobného výrazu. V rámci tejto varia· 
ty a jej vývoja v kontexte cel•kového vývinu a roz'{oja 
sačasnej hudobnej kultary na Slovensku, mO!eme v 
hudobných výpovediach, ktoré sa 'reailzované v šlro· 
kom fronte skladieb stvárňujactch a na·plňajaclch od· 
kaz SNP, nájs( zhruba tri základné Intencie smerujace 
k objektlvldcll, lndlvldualllácll a aynUi1e základného 
aspektu výpovede. Vyskytuja sa vo viacerých vzájom· 
ných vzťahoch, paralelne 1 v sukces!vlte, prellnajOc sa 
1 tvoriac vzá jomné opozlc!e na arovn! !ánrov 1 poetfk 
jednotlivých a utorov, -9Člčl sujetu 1 v koncepcii jednot· 
l!vých diel. Reprezentuj\1 dialektiku vývoja 1 dynamiku 
formovunla hudobných procesov a Ich Interných 1 exter
ných relácii. Vyrast&jO uprostred samotných trendov 
profllovanla naše j hudobnej tvorby v priebehu desaťročl, 
zo zápasu o tvár soc!allst!ckej hudobnej kult11ry. (Na· 
sledovné slová chcO byť demonštráciou charakteristik 
týchto troch základných Intencii, !ch výskytu a pro. 
f!lovanf v dielach venovaných odkazu SNP.) Pamlltnlk SNP v Bystrej nad Toprou. Snlmka: L. Deneš 

NAPÍŇANIE ODKAZU SNP 
V SLOVENSKEJ HUDOBNEJ TVORBE 

OD KODEXU KU KONCEPTU 

Prámene výpovedi k nl\rodnooslobodzovac!emu zápasu 
slovenského ludu s!ahajO do minulých storoči, k po· 
krokovým a revolučným tradlc!ám štOrovskej generá· 
cle, k odbojovým jánošlkovským témam. Ich funkciu 
zohrávala ludová pleseň, ná•rodné 1 vlastenecké spevy, 
revoluOné a robot>nlcke plesne domácej 1 nadnárodnej 
proveniencie. Ich pádnosť, reprezentat!vnosť a séma.nt!c· 
ká nosnosť slova, s ktorým bol! spojené, dm poskytla 
mo!nosť figurovať v tejto funkcii l naďalej, stlmulujl1c 
zároveň vz.nlk a rozvoj ďalšieho, podobne traktovaného 
repertoáru ( hymnlcká pleseň, partizánska pleseň u 
pod.). Figuroval! v akci! a ako také s! ponechal! práve 
mo!nosť reprezentovať akciu; geneticky, lokálne 1 
funkčne sa determinované a man!festujO lokal!tu 1 funk· 
clu, ktorá viedla k Ich prezentácii. Stali sa Indexom, 
symbolom 1 signálom a ako také domlnuja 1 v umelec· 
ky tvarov.aných autentických hudobných dielach (v po· 
dobe citátu alebo štyLizácie). Kodifikoval! svoj séman
tický 1 obsahový náboj v bur!oáznej 1 soc!aHstlckej ·re· 
volOcll, stál! pr! výzve, v boj!, 1 pr! oslave v!tazs tva. 
Figuroval! 1 v Slovenskom národnom pov·staatl a zaznie· 
vajO medz! tónmi skladieb, ktoré sa hlásia k jeho od· 
.kazu, reprezentujOc lud, národ, vlastenectvo; protest, 
akcieschopnosť, odboj 1 vieru vo v!tazstv·o . . . Stal! sa 
kódom, ktorý orientuje a poskytuje Istotu. 

V slovenskej hudbe nášho stor~!a antlc!puja !ch 
echo reprezentatfvne diela kl.as!kov modernej národnej 
hudby - A. Moyzesa ( Já:nolllkov! chlapci). E. Suchoňa 
(Zalm zeme podkarpatskel), J, Cikkera (CaMus .fillo
rum). Sociálne a národné vedomie, !ntemac!onal!zmus, 
revolučnosť, odbojnosť a protest charakter!zuja tOto sfé· 
ru a prva fázu .objektlvlzač·nej lnteno!e v hudobnom 
stvárnenl národnooslobodzovace!ho zápasu a jeho trad!· 
eli. POsobla ako výzv.a k akcieschopnosti, zdOrazňuja 
národné a revolučné povedomie práve tak, ·ako to po· 
znávame u prvých diel, reagujactch na vypuknutie Sl.o· 
venského ná.rodného povstania ( J. Cl.kker: Znelka a Pov· 
stelecký pochod; J. Kresánek: Pochod 1944). Man!fes· 
tác!ou hudobného zobecnen1a témy atiaku a odboja sa 
vo vojnových ·a bezprostredne nasledujaclch rokoch sta· 
11 symfonický triptych J. Cikkera "0 !Ivota" a 4. sym· 
fónla A. Moyzesa, ak·o aj monumental!zujace výpovede 
A. Očenáša ( symf.on!cká tr1lóg!a Vzkriesenie). Momenty 
!nd!v!du·al!začnej Intencie nachádzame v tomro obdob! 
len sporadicky v kontexte skladby, a skOr v ojedinelých 
prlpadoch (A, Očenáš: klavl11na f.antázla Pluš() . 

Po osloboden! Ceskoslovenska a najmä po februá· 
rovom v!tazstve pracujOceho ludu v nových spolačen· 
ských podmienkach vyrastá plejáda skladieb, ktorá 
priam demonlltraUvne sleduje ( 1 v reakcii na Idey SNP) 
p.rojektfvnu os objektivizačnej tendencie v znamen! slo
body, v!ťazstva a budovania soc!·al!zmu. Oprot! retrospek· 
tlvne opozičnému stvárneniu tém' atlaku a odboja, na· 
dob1ldaj0 a:nga!ované výpovede charakter projekcie per· 
spektfv; nového, radostného, dynamického diania. Ret· 

rospektfva k nedávnej minulosti nadobud-la charakter 
apoteózy vtfazstva, oslavy nAroda a jeho oslobodltelov. 
Hold hrdinom, vďaka oslobod!telom, nadšenie zo slobody 
a budovaillla novej spoločnej vlast! Cechov a Slovákov 
vnlesl! do výrazového potenciálu výpovedi skladatelov 
!stO dávku tematickej, materiálovej, !án.rovej l takto· 
n!ckej Inovácie. V kontexte demokratizácie kultOrneho 
diania v znamen! tézy po sprlstupnenl umeleckých vý· 
poved! širokým masám sa opr.osťuje tekt onika skladieb. 
sprlehladňujl1 formy, akcen1uje melodtckoharmon!cká a 
metrorytm!cká lln1a hud·obného procesu. Medzi !ánra· 
ml, na báze ktorých dochádza k vý.poved!·a·m Ide! SNP 
čl jeho :temat!zmu, f!guruja vokálno·lnštrumentálne 
Otvary - pleseň, kantát·a, zborové kompoz!c!e. Vzniká 
a rýchle sa š!rl masová ll budovatelská pleseň, ktorá 
onedlho zau}me podobné ·poz!cle ako v nadá·vnej minu· 
lost! Iudové, vlastan~cké a revolučné plesne - repre· 
zentujac lokal!tu, dobu a jej atmosféru sa stáva jed· 
ným z charak·ter!st!ckých znakov v skladbách, kde SNP 
figuruje ako sOčas( dejinných premien v širšom te
matickom zábere (skladby hlásiace sa k temat!zmu bo· 
ja za národnO slobodu, budovatelskému Os!ltu, projekc!! 
šťastnej budOcnostl a pod., apoteózy národa a vlast! l. 
Vedia slovenských národných Intonácii sa objavuja ·väz· 
by, na .Iné národné kultrllry, na)mä na sovietsku hudbu, 
na českO a Ich revolučné a p.okrokové trad!cle, akce.n· 
tujac Internacionálny charakter soclal1st!ckého sna!enla 
1 boja za mier. Prfznaky tohto záberu, spolu s pocho· 
dom ( kráčantm vpred, budovanlm) a tanečnými scé· 
nami (radosť, optimizmus, mier, oslav·a dos!·ahnutých 
vlťazst!ev a Os pechov l za.sahuj1l kodifikáciu výpovede 
k sOčas.ntm, aktuálnym témam. Na jednej stra.ne sa 
r.ozšlruje Ich sémantický a obsahový potenciál, podn!e· 
tený spätosť·ou hudby s básnickým textom, čl vo väzbe 
hudby s filmovým ·Obrazom (fll.mová ·hudobná tvorpa 
T. ft>ndrašovana. J. Cikkera, S. Jurovského, D. Kardoša, 
E. Suchoňa a !.), v dialógu s tanečnými a scénickými 
obrazmi v tvorbe p.re sObory ĽUT (T. Andrašovan, Z. Ml· 
kula, A. Moyzes, M. NoYák, B. Urbanec ) a v sí>ojen! 
s llterálrnym programom v oblast! symfonickej básne, ~l 
symfonického obrazu ( F. Babu šek: Buď sláva ná·rodu, 
S. Jurovský: S um! hora rodná a mnohé ďalšie ) . Na stra· 
ne druhej sa tento vý.razový ·arzenál k•odlflkuje natol· 
ko, l!e nadob1lda charakter ·dogmy, ťa!ko prekonávatel· 
nej uniformity, s preferovan~m programovým zamera· 
ntm, ktoré viedlo k určitej jed.nostrannost1, č! obmedze· 
n!u záberu skladatelských výpovedi k bohatstvu lnšp!· 
rujaceho faktu. Napriek tomu ·obdobie päťdesiatych ro· 
kov vnieslo do naplňanla odkazu SNP v hudobnej >tv·Or· 
be nemálo kval!tatlvny.ch 1 kvantltatlvnych sUmulov, 
ktoré spolu s predchádzalj•acou sférou objektivizačnej In· 
tenete v anga!ovaných výpovedi-ach viedli k jej rýchle· 
mu, !ntenzlvnemu a pádnemu rozvoju 10atolko, !e sa 
stala kódexom, normou. Jej tvorivé zvládnutie a pre· 
konáva.n!e k lntersubjelctlvnym, !ndlv!dual!začným kon· 
ceptom sa naplno prejaVIlo pr! vyplsanl saťa!e k 15. vý· 

( Pok.račovalll!e na 5. str. l 
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živý odk z 
54 altu6cie a námety, i!lny a vfaledky, ku kto

rým aa umenie bude neustále vracať. 54 to zvy. 
i!aJne allné lmpulxy, ktoré navyi!erp6 ani jedna 
senar6cla, ani Jedna hiatorlcká epocha. Takfto 
komplex podnetov, allnfch lnlpirai!nfch impul1ov 
predatavuje Slovanaké národné povstanie, Na1d6· 
vam aa, la kaldého umelca tu mual oxaJ nlei!o 
xaujat, atotolnf 1a 1 Jeho Ideou a dok61e 11 vy
brat pre aeba podnety, ktoré al lladajd umelec
ké stvárnenie. Talko povedať, i!l naia doteraJIIa 
hudobné tvorba ul vyi!erpala hlavné podnety 10 
SNP, i!l ul neochabli priame podnety 1 tejto nA
rodnej udalu.tl, i!l bude alte vidy dostatok an 1 

prtnleat nové hodnotné akladby. Osobne aom pre· 
svedi!enf, le kald6 vark6 historické udalost dlho 
prellva v národnom vedomi, dlho apolupGsobl v 
nalej morálke, a ad tu teda vletky predpoklady, 
aby aJ sener6cle, ktoré Povstanie priamo ne1allll, 
vytvorili xávalné diala o tfchto revolui!nfch i!l· 
noeh n61hol človeka, 

Elte vidy 1a ml 1d6, le xost6vajd mnohé lnlpl· 
rdné podnety umelecky ne1dlltkované. Ziada aa 
rolalahlaJIIa dielo o vtedajlej noveJ situácii, o 
bratskej drulbe nallch rudl so sovlatakyml oslobo· 
ditalml. Vlellčo aa k tejto tdme naplsalo, viaceré 
skladby ad vydarené a predaa aa llada novf mo
nument, ktorý by ukázal ako SNP cfaleJ 1blllllo 
bratov a ako lda.1il boja proti fallxmu sa naod· 
lkrtapltelne podleral na novom modele hrdinstva, 
novom vlastenectve a novom lnternaclonalllme. 
Vyxerá to prllll Jednoducho, ale m6m tu na mya. 
ll ronetven4 kompoxli!n4 techniku a vfrazné ta· 
lenty, ktoré al vedia poradiť ao llolitfml lnlplrač
nfml podnetmi a rlella umelecko-apoločenské 
tlohy a dokonalfm rudakfm nadhtadom. Sd tu l 
podnety pre javiskové diela, vecf práve v SNP 
aa utvárali zaujlmavé osudy viacerých hrdinov 
a molno by 1a podarilo vyatlhndt l pocity tdlby 
po novej vlaatl, pocity, ktoré aa lntenzlvne rodlll 
koncom vojnového utrpenia. 

Zoat4vajd alte vidy podnety pre komorné die· 
la, majstrovské vfpovede rudi roztdlenfch po no· 
VOm llvote, tuliacich buddce perapektlvy, ludl i!BI· 
to senerai!ne aklbenfch a veriacich ul v lepliu 
buddcnoat. 

Potreba novfch ple1nl je tu elte ďaleko vlli!lla. 
MAme aJ takéto dtvary o SNP, ale i!o vletko by 
mohli navyle znamenať vydaren6 1borové kre6cle, 
ktoré by boli poavllten6 1llntm talentom a ozaJ•t· 
nfm obdivom k prltomno1t1. Ned4 1a tu rozmtt· 
rat len 1 hradiska technlk; táto obla1t 11 vyladuJe 
predovletkfm hlboké osobné presvedi!enle, le Pov
stanie bolo loslckf vfkrlk n6roda, hla• k bu
d4cnoatl, povflenle národa pred svetovou verej
noatou, poku1 vidieť apravodllv6 1ajtrajlky. Je tu 
doat i!laatkovfch n6metov, ktoré hudba vyjadri 
svoJsky, v r6mcl avojlch molnoatl l v rámci svoJ- 1 

ho obranli!enla. 
Ideme' teda do 40. vfroi!la SNP a vedomlm uri!l· 

tfch re1erv, ale ldi!aane 1 predstavou, le tu alte 
vidy IDatliva du.tatok 'priestoru pre novd tvor
bu. Nemolno vlak pri tejto prllaJltoatl labudn4ť, 
le viaceré jeatvujdce akladby lnlplrované tfmlto 
udalo.ťaml, aa alte nie vidy dostali do ra.1ilneho 
koncertného obehu, mualme pomerne dlho i!akať 
na ich uvedenie a hrlivajd aa len prllelitoatne, 

. hoci ich molnoat uplatnenia je llrtla. 
Vltame kaldf novf i!ln, ktort chce oal4vlt tdto 

hlatorlckd aktivitu n.61ho n6roda a chce prlaplet 
do oblasti, o ktoreJ aa hov~rl 1 hrbtou, ao 
nl61tnym unletenlm a 16akou. Oaobltne oceliuJe· 
me prfatup niektorých i!lenov mladlej sener6cle, 
ktor( nev6haj4 akoncentrovat v aebe dostatok an 
a presvedi!enla vyjadriť 1polupatrii!noat k nArod· 
n6mu hrdinatvu a celkovfm vfaledkom, ktoré pri· 
nála naia doba. 

Nikto nepochybuje, le vyjadriť dokonale ume· 
lacky Ideu SNP Je 1lolité a nikto 10 zodpoved
nfch umelcov nechce rlakovat nevydaren6 dielo. 
Kaldf vla, le al t4to tematika vyladuJe predo
vletkfm obi!lanaky roxhrad, apr6vne videnie SNP 
v historickom kontexte oboch nallch n.6rodov a 
doeenenle dominantného hrdinstva. 
· Zo.táva tu rad neaplnenfch 4loh aj pred na· 
lou mu1lkol6slou; okrem i!l6nkov a menl!ch ltt· 
dU al naia prltomnu.t vyladuje ul 16valnejlle 
ayntetlckejlle dielo. Treba ukbať podiel Jednotllv
aov v teJto historickej etape, treba povedať otvo
rend pravdu, kto 1 hudobnfch umelcov bol tak 
cfaleko, le lllel rudaky l umelecky a Povstanfm 
a kto u tejto molnoatl vyhol. 

40. vfroi!ie SNP je vhodnou prllelltoatou k bi· 
lancll, ale elte potrebneJIIm podnetom k opätov
nému konltatovanlu, le tento lnlplrei!nf okruh na· 
ch6va v nb elte vidy uri!lté reservy. 

ZDENKO NOVACEK 
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• BANSKOBYSTRICKÍ KRUH PRIATEĽOV HUDBY pri 
PKO v apolupr6ci a krajakou pobočkou ZSS a Domom 
CSSP uaporiadall letný komorný koncert venovaný 40. 
výročiu SNP, ktorý aa uskutočnil 20. jdna v peknom 
prostredi zAhrady Domu CSSP v Banskej Bystrici, Pro· 
gram bol zoatavený zo skladieb pre flautu (Margita Gro
movA), violončelo (Antonin Gál), čembalo a klavlr (Igor 
Tvrdoň). V dvode odznela hudba k poézii zaal. umelca 
Mlkulála Kováča a Eduarda Gombalu a názvom ,.MI
lujem tdto zem" pre flautu, violončelo, klavlr a reclt6· 
ciu od Alexandra Melichera, ktord autor skomponoval 
pre tdto prllelltoat. Oalllmi skladbami boli Balada pre 
flautu od Tadeála Salvu, Bachova Soná·ta e mol pre 
flautu a čembalo, Sonáta č. 12 pre flautu, violončelo 
a čembalo od P. A. Locatelliho a Son.ta č. 5 pre flautu 
a čembalo B. F. Händla. Medzi jedn.otllvýml akladbaml 
predniesol člen činohry DJGT vo Zvolene Marián Sotnlk 
básne Vladimlra Relsela a Jána Brocku. Slávnostná 
atmosféru netradičného koncertu umocnila aj prltomnosť 
vletkých troch autorov premlérovanej kompozlcle, akla
datela T. Salvu a mnohých popredných predstavlterov 
kultdrneho llvota Stredoslovenského kraja. (Na snlm
ke M. Pavllka záber z koncertu). (M. B.) 

• VYDAVATEĽSTVO SUPRAPHON zameralo svoju bo
hatli činnosť na Rok českej hudby, Ako ukazuje jeho 
katalóg, ide o velmi llrokd ponuku,~o má vefký kultdr
no-politlcký význam. To, čo sa normálne prezentuje jed
notlivo, tu dostane záujemca v celku. Defiluje tu nie
kolku kompletných nahrávok opier Leola Janáčka, Zdeň 
ka Fibicha, Bohuslava Martinu, samozrejme, okrem diel 
nallch klasikov. Pozornosť sa venuje komornej tvorbe 
B. Martinu. Pozltlvne pôsobi, le budeme mať k dispozicii 
vletkých lesť symfónii B. Martinu (hrá Ceská filhar
mónia, diriguje národný umelec Václav Neumann). Kto 
má rád tvorbu J. Suka, ten rád siahne po viacerých na
hrávkach jeho skladieb. Sympaticky pôsobi aj edlcla 
platni s tematickým zameranlm. Iste bude viacero tých, 
čo sl radi vypočujd platňu Hudba v českých krajinách 
v dobe Karla IV., alebo platňu s názvom Hudba za vlá
dy !!eských krAJov. Vydavatelstvo Supraphon robi hlbokd 
sondu do odkazu B. Smetanu a A. Dvol'áka, a tak mol
no očakávať, le vklad tohto vydavatelstva do nalej vzde
lanosti nájde prlmerand odozvu l ocenenie. (E. S.) 

• 39. HUDOBNt LETO V TRENCIANSKYCH ·TEPLI
CIACH sa uskutočnilo v dňoch 16. 6. - 27. 7. 1984 a 
na programe tohto najstarlleho slovenského hudobného 
festivalu bolo celkom 15 podujati. Trenčiansko-teplické 
Hudobné leto bolo organizované v sdčlnnosti s 29. roč
nikom Plelťanakého festivalu a alt na dve podujatia sa 
plne opieralo o jeho · dramaturglcko-programovd ltruk
tdru. Ako ul tradične, záverečný koncert festivalu (VY· 
.stdpil na ňom Slovenský komorný orchester so svojim 
umeleckým veddcim B. Warchalom) bol zároveň otvára
clm koncertom XVIII. prehliadky mladých koncertných 
umelcov, na ktorom sa tentoraz predstavili klaviristka 
Daniela Saturyov6 (]. S. Bach: Koncert pre klavlr a or
chester f mol) a violončelista Eugen Prochéc (L. 
Boccherlni: Koncert pre violončelo B dur). 

• KONCERT Z TVORBY PRE VIOLU sa uskutočnil 
24. jdna t. r. v rámci dopoludňajllch komorných kon
certov v Galérii mesta Bratislavy - Mirbachovom pa
láci. Účinkovali Frantilek Magyar (viola), Jozef Lup
táčik (klarinet) a Marta Magyarov6 (kiavlr) . Na pro
grame koncertu boli Sonáta e mol G. Ph. Telemanna, 
Fantázia pre violu a klavlr J. N. Hummela, Sonáta pre 
violu a klavlr A. Honeggera a napokon Trlo pre kla 
rinet, violu a kla·vlr Es dur W. A. Mozarta, tzv. Ke
gelstattaké, KZ 498. Náročne zostavený program obsaho
val skladby z rôznych ltýlových obdobi, preto updtal 
svojou pestrosťou ako l vkusným podanlm. F. Magyar 
zaznamenal od minulého koncertu značný pokrok tak 
po stránke technickej, ako l výrazovej. Dominantou kon
certu bola Sonáta A. Honeggera, ktord manlella F. a M. 
Magya rovcl podali s hlbokým pochopenlm diela a 1 vy
atlhnutlm dramatizmu tejto 1kladby, hoci napriklad kla
vlrny part kladie mlmor.ladne prednesové nároky. In
terpretácia Mozartovho Tria prekvapila kal!dého poslu
cháča krásnym zladenlm nástrojových farieb, jemnos
ťou a spevnosťou klarlnetového zvuku, ako l ldhrou viet
kých zdčastnených. Mladi umelci poskytli návltevnlkom 
koncertu hodnotný umelecký zálltok a treba len ddfať, 
le budd l naďalej pokračovať v n4atdpenej umeleckej 
činnosti. ( J. A. l 

• PAVOL MAURtRY, sólista opery SND v Bratislave, 
bol jedným zo lle1tlch zahraničných sóli1tov ( ]6no1 
Bandl - Maclanko, Emil Iurescu - Rumun1ko, Valerij 
Jegudln - ZSSR, Norman Phi1Up1 - USA, Vincenzo Pu
ma - Tallan1ko), ktorl, 1polu 1 najpoprednejllml do
mácimi opernými 1pev6kml, vy1tdplll na troch velkých 
operných koncertoch v Polaku ( Galowe Koncerty 
Gwlazd). Tieto koncerty (n61 1pev6k na nich predniesol 
árie Germonta a Giovanniho 1 opier Traviata a Don 
Giovanni) 1a uskutočnlll v rámci novozaloleného oper
ného festivalu ,.Baltické operné stretnutia", ktorého pr
vý ro!!nlk sa konal v tomto roku pri prllelltoati 40. vý
ročia vzniku Polskej ludovej republiky v dňoch 12.-
22. jdla t. r. v me1tách Gdaňsk, Sopot, Gdynia. Na pr
vom ro!!nlku festivalu u zd!!astnUI viaceré domáce oper
né a spevoherné ldbory, v buddcnosti sa po!!lta aj 1 
d!!asťou zahrani!!ných 1dborov. 

BEETHOVENOV HRADEC '84 
V dňoch 17.-23. fllna t. r. sa us1f11to!!nil v 'Hradci 

nad Mpravicf XXIII. ro!!·nfk celoštétnej hudobnej sllťa:!e 
mladých I-nterpretov (do 30 rokov) o cenu Beethovenov
ho Hradca. 

Prv ako zhodnotfm priebeh ilohto ro~fka, spomeniem 
nlekolkýml slovami históriu tejto sllť·al!e a jej ciel 1 
miesto v našej hudobnej kultllre. 

V krásnom a lnšpirujllcom prostredi zámku, kde sa 
zdrl!lavali l koncertovali L. van Beethoven, N. Paga
nini l F. Llsz,t sa stretávajll od r. 1962 mladi klaviristi, 
huslisti, vlolon!!ellstl, slá!!ikové kvartetá, ba v posled
ných rokoch sa tu koná z lnlclatfvy Ministerstva kul
tllry CSR aj lnterpreta!!ná sťlf.al! violistov a !!emballstov. 

Dôsledná a po ·každej stránke premyslená koncepcia 
sťltaže prekleňuje medzeru medzi známou Kocianovou 
huslovou s11ťal!ou s medzinárodnou llčastou pre hus
listov do 16 rokov (neskOr sa k nej pripá ja Heranova 
vlolončelová sllťal!] a medzi llčastnfkml medzinárodnej 
s11ťaže Pral!ská ja·r. Dá.va mol!nosť uplatnenia sa mla
dým Interpretom do 30 rokov a stáva sa tak prirodze
ným výberom kandidátov na závažn(! sl1ťal! Pražske j 
jari. Toto je vari jeden z najdOlel!ltejšfch kladov stlťal!e 
o Cenu Beethovenovho Hradca. Napriek •tomu, l!e Ide 
o domácu celoštátnu sťltal! (teda n ie medzinárodnú:] zťl
!!astňujl1 sa na nej 1 mladi hudobnfcl z Katov!c, ktoré 
sú drul!obným mestom Ostravy, a je tlel! pozorne sledo
vaná a podporovaná 1 kompetentnými o rgánmi v NDR. 
ktoré oceňujll jednak kvaU.tu . sťlťal!e, ako l dôstojné 
uctenie pamiatky L. va·n.. Beethovena tým, že v!ťazom 
súťaže umožťiujll pros·trednfctvom Cs. kultúrneho a In: 
formačného strediska v Berline koncertovať v rôznych 
mestách NDR. · 

V minulých rokoch bola 11čast (hlavne klaviristov] zo 
Slovenska dosť uspokojivá. Od r. 1962 do r. 1977 z!skali 
mlad! slovensk! Interpreti-klaviristi päť l. cien, jednu 
II. cenu, štyri III. ceny a štyri Cestné uznani·&. Huslis
tov bolo ul! podst atne menej: jedna l. cena, dve Il. ceny 
a jedna III. cena. Vlolončelistl sl odniesli štyri I. ce
ny, tri Il. ceny a jednu III. cenu. V r. 1967 zfskalo kla
v!rne trlo II. cenu a v rok·och 1967, 1972 a 1975 zfs
kali sláčikové kvartetá I., Il. a III. cenu.' V Interpre
ta!!nej sl1ťažl z!skall naše čemballstky v r. 1975 dve 
III. ceny. V tomto roku v sl1ťažl violončelistov v II. ka
tegórii z!skala III . cenu I. Juriková z VSMU Bra tislava. 

A teraz podrobnejšie· o tohtoročnej sl1fažl. Patrila mla
dým violončelistom zadeleným do troch vek.ových kate
górii [do 19, 23 a 30 rok•ov] a sláčikovým kva rtetám, 
kde vekový globál nesmie presahovať 100 rokov. Zo 
Slovenska sa zl1!!astnlll dvaja vlolončellstl - a žiadne 
sláčikové kvar teto [hoc! z CSR absolvovali sl1f·al! 1 také 
renomované kvartetá ako napr. Sroubkovo a Tallcho
vo]l 

Slávnostný rámec sl1f·aže tvoria 1 dva koncerty. V pr
vý deň sl1faže je to koncert mlnuloro!!ných laureá tov. 
Di1a 17. jl1na po slávnostn.om otvoren! predniesli tra ja 
z vlaňajš!ch vltazov: Z. Jastrembský - viola, S. Ho
tá i1 ová a Z. Hudecová - klavfr diela L. van Beethove
na, ]. M11tysa, C. Kohoutka a E. Sucho11a. Bra•tlslavčan
ka Z. Hudecová za radlla do svojho programu okrem 
Beethovenových Variácii F dur, op. 34 1 dve časti ( Lar-

ghetto - Allegro feroce] z MetamorfOz od národného 
umelca E. Suchoňa. 

A potom už mali slovo sllfažlacl a porta, ktorej pred
sedom bol zasl. umelec doc. ]. Chuchro z Prahy. Sťltaže 
s·a zllčastnllo 25 vlolom!ellstov v troch vekových kate· 
gOrlách. V kal!dej z nich bola okrem lubovo lne zvolenej 
skladby 1 skladba povlná. V II. k.ategórll to boli T.r! mo· 
nolOgy pre vlolon!!elo sOlo od zas!. umelca I. Zeljenku. 
Toto dielo vzbudilo zasllll!eml pozornosť a uznanie tak 
u členov porD'Íy, ako 1 u prttomných pedagógov a mu
zikolOgov. 

Výkony sllť·ažlaclch boli vyrovn111né a na velmi dob· 
rej llrovnl. Pochopltelne, bol! l t u zakol!sanLa, tie však 
zvä!!ša zavlnila tréma a nie nepripravenosť sťlfažlaclch. 

Porota sa rozhodla udeliť ceny takto: 

I. kategória: 

1. cena: }'ana Králová, Konzervatórium Plzeň 
2. cena: neudelená 
3. cena: Lukáš Pospfšll, Konzervatórium Praha 

Karel Snlmna, Konzervatórium Praha 
Cestné uznania: Ivo Fišer, Konzervatórium Ostrava 

a Sti!pánka Kutmanová, Konzervatórium Praha 
Prémia CHF: Jana Krá lová 

II. kategória: 

l. cena: ]! r l Bál'ta, Konzerva tórium Praha 
2. cena: Margit Koláčková, KonzervatóriUm Ostrava 
3. cena: Hana }ersáková, Konzerv.atOrlum Praha 

Iveta Juriková, ySMU Bratislava 
Cestné uznanie: Pavel Ve!'ner, Konzervatórium Praha 
Prémia SHF: JU'! Bá rta a Margita Koláčková 

III. kategória: 

l. cena: neudelená 
2. cena: Martin Skampa, AMU Praha 

] !rl Hanousek, AMU Praha 
3. cena: Aleš Kasprlk, AMU Praba 
Cestné uznania: Marián Pavl!k, JAM U Brno a 

Martin Wels, AMU Praha 
Prémia CHF: }!rl Hanousek 

V sdťa!i 1láiHkových kvartet určila porota toto poradie: 

l. cena: Konzervatórium Praha, pr,lmárlus D. Sroubek 
2. cena: Konzervatórium Praha, prlmárlus ]. Tallch 

Konzervatórium Praha, prlmárlus M. Metelka 
3. cena: neudelená 
Prémia CHF: Konzervatórium Praha (M. Metelka] 

Na záverečnom koncerte v!ťazov tohtoročne j sl1fa-že 
o Cenu Beethovenovho Hradca mali možnost predstaviť 
sa početnému publiku !!erstvl laureáti. Zlatým klincom 
koncertu bolo spoluúčinkovanie Janáčkovej fllharmónle 
z Ostravy, ktorá pod taktovkou Tomáša Koutn!ka umol!· 
nlla predniesť Dvoi'ákov vlolon!!elový koncert na jl1speš
nejš!emu violončelistov! súťaže, mladému a sfubnému 
]!Nmu Bár tovl. JÄN PRAGANT 

Niekoľko poznámok k amatérskemu pestovaniu 
zborového umenia 

O kvalitách s lovenského amatérskeho zborového ume
nia nemožno pochybovať. Za posledných vyše tridsať 
rokov sa na poll záu jmove j umelecke j činnosti vykonal 
nesmierny kus práce, hodnej bilancovania a vyslovenia 
uznania všetkým tým, ktor! sa ·O tento vzostup zash1žll l. 
MSJme kvali-tné spevácke zbory zlskavajúce popredné 
ocenenia na domácich, a le a j zahraničných festivaloch 
a sl1tažl·ach. Máme mnol!stvo detských l mládel!nlckych 
speváckych zbo~, v k.torých sa vychováva a formuje 
základňa pre dalšie pestovanie tejto ušfachtllej čln
nosti, obohacuj llcej vnútlorný svet nielen tých, ktor! sa 
11ou zaobera jll. Dôkazom toho je celý rad podujat!, na 
ktorých sa prezentujll výsle.dky práce -a snal!enl ama
térskych zborových spevákov, dirigentov l organ!za!!ných 
pracovnikov, ktor! sa tomwto druhu hudobného umenia 
upfsall. Z posledlných spomeňme aspoň ti e na jdôležite j
šie - jarné celomestské súfal!né podujatia Bratislavské 
deti a mládel! spleva jll, ul! tradi!!né zápolenie o Zlatý 
veniec mes~a Bratlsl•avy a žllinskll celos lovenskll súťaž 
speváckych zborov stredoškolske j a učňovske j mláde
l!e - Mládež spieva '84. Práve tohroro!!né súťažné po
dujatie Bratislavské deti a mládel! spieva j\1 ma pod
nietilo k ·napfsanlu llvahy, !!1 postrehov o sl1časnom zbo
rovom speve a jeho pestovani. 

DOlel!ltým .a potešltelným momentom na poll a matér
skej zborove j kultllry je Jl&jmä v posledných rokoch pre
blldza jllca sa aktivita učňovskej mládeže. Je Iste vecou 
vedenia tej-ktore j lnštltllcle, resp. závodu a t·aktlež ve
cou správneho umeleckého vedenia jednotlivých l.bo
rov, do a kej miery dokál!u zapáliť a uviesť do akt!vne
ho ku1tllrneh o sveta svojich zverenc.ov, budllclch p·red
stavltelov našej robotnícke j triedy. I ked je táto a ktivi
ta relat!vne krátkodobá a prináša so sebou neustále 
aktuál·ny problém výmeny členskej ~ákladne, hroziaci 
čast okrát znll!enlm 11rovne, niekedy 1 zánikom zboru, je j 
vklady zostáva j\1 natrvalo. Formuje sa pozltlvne este
tické c!tenle mladého !!loveka, prehlbuje sa jeho vzťah 
k ludove j 1 umelej plesni a k .hudobnej kultllre vôbec. 
To plat! aj pre mládežn!cke, školské l mimošk-olské zá
ujmové pestov.anle hudobnej aktivity a v mnohých prl
padoch supluje, ba l prehlbu je konzumný povlnno-u!!eb
nlcový vzťah mladého !!loveka k hudobnej kultllre. 

Osobnost umeleckého vedllceho, resp. ďlrigenta , dOle
l!ltou mierou ovplyvňuje a fo rmuje celk·ov\1 ll roveň . zbo
ru. Je preto potešltefné, že naše kultll rne lnštltl1cle 
(napr. Osvetový ll sla v, MDKO a pod.] venuj\1 školeniam, 
seminárom a pohovorom s amatérskymi dirigentmi spe
váckych zborov zna!!nll pozornosť. Tieto !! lastk·ové pra
covné podu j·atla sa sMU ul! samozrejmou sllčasfou pre
hlladkových l sllfal!ných zborových podujati. An! ama
térskemu zborovému dirigentov! v slloosnostl už nestač! 
Iba zákl.adné hudobné vzdelanie a muzlkáln-osť, mus! ve
die( uchOiplf zborovll skladbu ako cel ok a správne ju 
vypracova ť v detailoch - dbať na vhodn\1 volbu tempa, 

na frézovanie, stavbu dynamick9ch oblúkov, presné ná
stupy jednotlivých hlasov a vyrovnanos ť zvuku. Od jeho 
osobnosti závis! celková dlscipllna zboru, on vyberá 
aj repertoár. Práve otázka volby repertoáru sa uk·azu je 
ako jedna z na jpáičive jšlch, ktoré sa vyskytli na vyššie 
menovaných zborových podujatľach. Je potrebné vollf 
repertoár tak, aby :/!Odpovedal možnostiam zboru; zby
to!!ná obťažnosť skladieb, na kltoré zbor ešte nedorástol, 
v celkovom výsledku Iba škod!. je potrebné za!!lnaf 
[najmä u školských a mimoškolských za č lnajl1clch zbo
rov] nenáročnýml dvoj -, tro j hlasovými skladbami, pri p. 
11pravaml Iudových plesni a postupne, so zvyšovan!m 
celkovej úrovne zboru, voli t adekvátne obfažnejšl vý
ber sklad ieb. Ešte jednu skutočnost je pri výbere skla 
dieb potrebné zohl·adnlf - najmä pri zboroch n ižšlch 
vekových kategóri! vollf skl.adby, ktoré mladých spevá
kov zau jmú čl ul! hudobným obsahom, alebo hravo rie
šenou formou. Slovenská zborová lltera111ra má už velmi 
dobre vybudovanú zák ladňu, nachádzame v nej široký 
rozptyl skladieb - od na jjednoduch šlch až po tie na j
obťažne j šie, ktorých Interpretácia sl ul! vyžaduje vyspe
lé zborové telesá; skl·ada•telia dnes často komponujú svo
je zborové diela priamo ,.na telo" t oho-ktorého spevác
keho zboru. Treba sa Iba ,porozhlladať a pr lp. poradiť 
čl už so skladatelml venujúcimi zna!! nl1 č·asf svo jeJ akti
vity zborovému umeniu [ I. Hrušovský, A. Zema novský, 
a l.], alebo s profesionálnymi zborovými dirigentmi. 

Druhým hlavným problémom, ktorý sl vyžaduje. zvý
šen(! pozornosť a ktorý sme taktiež v či astočne nega
tfvnom zmysle zaznamenal!, je otázka hlasove j kultl1ry 
a t echniky splevanl.a. S prirodzenou muzlkalltou ma
teriálu, ktorý je k dispozicii nevystač!me. Ak je to len 
trochu možné, bolo by potrebné pri každom speváckom 
zbore zaviesť Individuálne hodiny h lasoveJ výchovy spe
vákov, ktoré by mali viest profesionálni odbornlci. 
U speváckych zborov, v ktorých sa tento moment ne
zanedbáva, sme zaznamenal! over.a vyššiu kvall tatlvnu 
11roveťi. Nesprávne je tiež čast é chllpanle sprievodného 
klav!ra ako prostriedku na zakrytie t echnických ne
dostatkov zboru. 

Záverom ešte jedna poznámka. Záujmové zborové 
spievanie je pre jeho vyznavačov nielen kultúrnou, ale 
1 spolo!!enskou zál ežitosťou. Dleta, alebo mladý form u
jl1cl sa č l ovek spoznáva cez jeho dimenzie a j Iné -
pozlt!vne 1 negatlvne stránky rudského bytia. Rivalita, 
nezdravá prestfl, postup za kal!dl1 cenu o priečku vyš
šie - tu nema j\1 o!!o hfadat. Snaha o s11ži tle - Ujlle· 
lecké l to ludské, kolektfvu l jednotlivca, tých ma19ch 
1 tých dispelých: postupný, ciefavedomý a zasll1žen9 
bo j za krásnu a dobrl1 vec sú jeho cielml. Aby naďale\ 
11r oveň amatérskeho zborového umenia, pestovaného z 
lásky a so zá ujmu vzrasta la, aby sa jeho čiastky l cel
ky nestali nikdy povinnými čiarkami, potr ebnými Iba 
papieru. EVA HOLUBÄNSKA 



XXIX. PlEŠŤ AN SKÝ FESTIVAL 
Hoci Piešťanský festival vstúpi do tre

tieho desaťročia svoje j existencie a ž na 
budúci rok, závan bl!žiaceho sa jubilea 
bolo možné pocftH už teraz. Badatelný 
je určitý pohyb, ktorý neobišiel ani zá
kladné otázky koncepčného charakteru. 
Dochádza k prehodnocovaniu doterajšieh 
prlstupov, prejavujú sa tendencie vedúce 
k n ove j -kryštalizácii, opäť sa hladá opti
málna št ruktúra fes tiva lu. Hlavný poria
dater ::_ Slovenská filharmónia - sna
ži sa v Piešťanoch vytvo niť typický -let
ný hudobný festival. Aký by však mal 
byť jeho p11ofil? V domácich pomeroch 
nemáme nič podobné, a n i čo do rozsa
hu zrovnatelné. Preto sa dá vychádzať 
iba z doteraz ziskaných vlastných s kú
seností a overovať pritom d a lšie varian
ty, na jmä pokia l ide o počet . podujat!, 
ich rozloženie a dramuturgicku s ta vbu a 
o celkovú dlžku fes tivalu. Možno uva
žova ť aj o tom, či Piešťanský fes·Nva i 
treba .,odfahčiť" - samozrejme nie na 
úkor umeleckej kva lity a dobrého vku
su - alebo č i podniknúť niečo na dal
šie zvýšenie jeho závažnosti. Tieto dva 
princípy sa nemusia vylučovať - ide~
Iom by bolo dať ich do vzájomného su
ladu. Podobných ná·metov by bolo is te 
viac. 
Tohtoročný XXIX. piešt'anský festival 

[prebiehal v clrwch 4. júna - 27. júl~ l 
už naznačil niektoré trendy pre budu
ce smerovanie našich naj-významnejších 
letných hudobných s láv·nost!. Posunutie 
zači atku fest ivalu zhruba o tri týždne 
dopre du oproti min ulým rokom pri nies
Io viaceré výhody. Za na jdôležitejšie mož
no považovať t o, že sa podarilo zabezpe
či ť reprezentatívne jšie zastúpehie ume
lec kých teli es. ktoré sa v neskoršom ter
míne nedajú zastihnúť [divadelné prázd
niny]. Okrem toho celé dva letné me
siace boli pokryté - prvý krát v histó
ri i Piešťanského fesnvalu - zvličša kva 
litn ými hudobnými a' hudobno-scén ic ~ý
mi podujatiami. úmerne s predlženun 
trvania vzrásto l i počet festivalových ak · 
cií - do~iahol úctyhodné č!slo 30. Podla 
jednot livých žánrov mali najväčšie zastú
penie orch estrálne koncerty, ktoré p red
stavovali plnú tretinu zo všetkých po
du jat!. Zvyšok tvorili komorné koncerty, 
recitá ly, ďal e j operné, baletné, operetné 
a muzikálo\ é preds tavenia. Do festiva
lových podu jat! sa zapojili umelci pät
nástich štátov. Dramaturgický plán zvý
razn il popri 40. výroč! SNP aj Rok čes
kej hudby. 

Doterajšie snahy o Ziapo jenie výtvarné
ho umenia do festivalového diania našli 
konkré·tnu podobu v sprlstupnen í výsta
vy kres ieb po predných slovenských vý· 
tva rníkov pod názvom Clovek a krajina 
vo výstav nej sieni Domu umenia SF. V 
budúcich rokoch by sa mali vernisáže 
výstav sta ť organ.ic~ou súčasťou s láv 
nostného otvorenia Piešťanského festiva · 
Iu, rovnako ako tradičné fanfárové kon
cer ty. 

Samotný otvárací koncer1: pat ril Aka
demické mu symfonickému orchestru 
Moskovske j štátnej filharmónie, ktorý sa 
so svojim šéfdir igentom Dmitrijom Kila
jankom zas tavil v P iešť·anoch po účin
kovanl na Pražskej jari. Programované 
boli dve velké diela ruských skladate
!ov - Cajkovského Huslový koncert 
D dur, op. 35 a Rachma ninova 3. sym
fón ia, op. 44. Orchester má velmi sýty 
a výrazný zvuk. Vý kon jednotlivých ná
strojových skuptn má pozoruhodnú úro
vei'l, no zvl ášť sa vynlma jú sláč i ky, kto
ré sú až nesk utočne homogénne a ma
ximá lne pohyb livé. K~ta jenko tvaruje hru 
telesa typickými s tri edmymi gestami. Vy
žaru je z nich však velká umelecká si la . 
ú spešným sólis tom v Cajk.ovského hus
rovom koncert e bol Va lentin Žuk. Vy
zbrojený potrebnými technickými pred
pokladmi sa sebaisto pohyboval v lyric 
kých i dramatických polohách. No pri · 
rodzene ink linuje - ukáza l to a j pri · 
davok - k medttatlvn e mu, hlbavému 
prejavu. 

Vel mi dôležitá ú l.oha pripadla na XXIX. 
piešť anskom festivale orchestru Sloven
skej filharmónie ktoTý mal 7 vystúpeni. 
jeho prvý koncert sa konal v rámci Dni 
polskej kultdry v CSSR. Tento moment 
našiel odraz v programovej zostave i v 
osobe dirigenta Jerzyho Katlewicza. Ver
mi dobrým dojmom zapôsobila Malá sui
ta W. Lutoslawského. Ide o nekompli ko
vanú, sviežu kompozlc iu, výrazne inšp i
rova nú folk lórom. Daniela Rusóová, kto
rá hrala sólový part v Chopinovom Kon
certe pre klavir a orchester f mol, ma la 
tentoraz urč it é rezervy. Nevyšli je j ni e
ktoré pasáže v l. časti a mene j preja
vila vlastný po h!ad na interpretované 
dielo. Záverečná Beethovenova 5. sym· 
fónia c mol, op. 67 vyznela matne a n e
zaujlmavo. Sklama la najmä dychová sek · 
cla [p lechy) . 

Kardoiiova Hrdinská balada pre sláči
kový orchester, op. 32, ktorá odzne la na 
ďal šom koncel't e SF za vedenia Bys
trika Re!uchu, pôsobila nedotia hnutým 
dojmom. Neis té boli nást upy, ch ýba.Ia 
pregnantná s úhra, ·takže na hlbš ie muzi 
~frovanie už nezosta l priestor. Prekva
puje t.o tým viac, že di elo s úspechom 
uv ied lo to is té te leso nn Pražske j jari. 

Naproti tomu Beethovenova 6. symfónia 
F dur, op. 68 bola skutočne pastorálna, 
m!lkká, hravá, s adekvátnym výrazom, 
plne vystihujúcim obsah sk'ladby. Naj
väčš!m umeleckým zážitkom večera však 
predsa len bol·o vystúpenie Václava Hu
dečka v Dvofákovom Koncerte pre hus
le a orchester a mol, op. 53. Treba pove
dať, že v súčasnosti hrá Hudeček vo ver
kej forme. V jeho interpretácii sa spá ja 
mladdstvé nadšenie s pt•ejavom už zre
lého umelca. Nepozná technické problé
my, hrá s rahkosťou a eleganci·ou. Tó
nová kultúra jeho hry je tiež .na ver
ml vysoke j úrovni. Tane1íné a lyrické ú
seky kon cer,tu umocnil nevtieravým a k
centovanim dvoľákovskei českosti. 

D. Kitajenko stál na čele Akademického 
s ymfonického orchestra Moskovskej štát
ne j filha r mónie pr i otváracom koncerte 
festivalu. 

Taliansky di r igent Bruno Aprea si zvo
li l pre svoje hosťovanie priliehavé die· 
ia, v k•torých mohol uplatniť svoj živý 
temperament - Cherubiniho predohru k 
ope re Medea a najmä Symfóniu D dur 
J. H. Voi'íška. Uvedenie Voľiškove j sk lad· 
by bolo samo osebe šťastné a zh ra 
diska hudo bno-historické ho poučné. je
ho Symfónia D dur sa už odpútava od 
klas icistic kej šablóny - c !tiť t.o na jmli 
v scherze - a predznamenáva ďa l šie 

s merovanie hudobného vývoja. U Apreu 
môže n iekomu vadiť hypertrofia pohy· 
bov. Konečný výsledok - a ten je roz 
hodu jú ci - však vyznel pozitlvne. Mar
kus Hinterhäuser ako só lis ta v Beetho
venovom l. koncerte pre klavlr a or · 
chester C dur, op. 15 presvedčil . že je 
skutočne ve fk ým prisfubom pre rakúske 
pianistic ké umenie. U jeho raného Bee
thovena najviac zaujal Mýlový prednes 
s výr.aznými znakmi hravost i, ľahkost i, 
perlivosti a vzduš nos ti. Klaviristov po
dobného razenia n ie je veľa. Preto poslu
cháč rád odpus tí tomuto mladém u umel· 
covi aj ni ek toré drobné nedotiahnutos.ti 
v hre. 

Presne, ale menej suges tívne viedol 
orchester SF Ude Nissen z NDR. Pomer· 
ne úspešný bol v čajkovského 5. sym
fónii e mol, op. 64, kde sa na jviac vy · 
dar ili pos ledné clve čast i. Hosťujúci di · 
rigent naštudoval nj Burlasovu Hudbu 
pre husle a orchester. Velmi náročný 
sólový part bol zve rený Petrovi Micha· 
licovi, ktorému je Burlasova tvorba ob
zvlášť bllzka. V dôkladnej previet·ke 
tech nických a výrazových schopnos ti po
tvrdil Michalica svoje interpret·ačné kva
li ty a predvedenému dielu dal optimál
nu podobu. 

Na XXIX. piešťansk om festiva le mali 
dominantné postavenie dva orchest rálne 
koncerty venované Roku česke j hudby. 
O ich vysokú umeleckú úr·ovet1 sa po
starali predovšetkým také vý~azné osob
nos ti českej dirigentskej ško ly ako sú 
Zdenek Košler a Libor Pešek. Cyklus 
symfonických básni Moja vlasť B. Sme
tanu predniesol orchester SF pod vede
ním prvého z nich. Košler je ne.pochybne 
jeden z na jpovolanejšlch pre túto úlohu. 
Vd·aka dôverne j znalosti pantitúry - di
rigoval spamäti -, premyslene j koncep
c ii a inšpiru júcim gestám zaskvel sa ten
to hudobný monument v plne j plasti č · 
nos ti. 

Druhý koncert, dirigovaný Liborom 
Peškom, predstav il v logicke j nadväz
nosti tvorbu ďalšieh vrcholn ých zjavov 
českého h udobného umenia - A. Dvoi'á
ka (Koncert pre violončelo a orchester 
h mol), L. Ja náčka (Suita z opery Liška 
Bystro uš ka) a B. Martin ii [Koncert pre 
dva orchest re ). l 1en:to večer bol šted· 
rý na umelecké záž itky , o čo sa okrem 
výborného d ir igenta pričinil a i dobre 
di sponovaný a velmi perspektívny mladý 
švédsky vitOlončeli sta Mikael Ericsson. 

Medzi prijemné fest ivalové prekvape· 
n ia patri lo hosťovnnie mexic kého diri 
gen ta Fernanda Lozana. Dobre s a s ie· 
duje jeho práca s orchestrom, pri kto· 

rej spája svo j temperamen.t s hl bokou 
muzikalitou a bystrým in telek tom. Z me
xicke j tvorby uviedol Ciacconu od Car
losa Cháveza. Ide o velmi z.ručnú lnšt:ru
mentáciu skladby D. Buxtehudeho. Loza
nove dirigentské k.val'Lty sa napln o preja
vili v Brahmsovej 2. symf6nii D dur, 
op. 73, kde prejavil zmysel pre bohaté 
dynamické vlnenie, striedanie nálad a 
celkovú výst.avbu rozrahlého diela. Vel
mi vysoko treba hodnotiť i výk.on zápa
donemeckej violončelistky Angeliky May
ovej v Haydnovom Koncerte pre violon
čelo a orchester C dur. j ej interpretácia 
nesie v sebe všetky atribúty majstrov
stva - je technicky precizna, má emo
ciálne na plitie a podmanivý výraz. 

P,o dlhšom časovom odstupe .·opať za
vital na Piešťanský festiva.J Djura Jak
iiič z juhoslávie. So Státnym komorným 
orchestrom Žilina naštudov·a l Slovácku 
suitu, op. 32 V. Nováka. Z predvedenia 
bolo zrejmé, že ako niekdajš! poslucháč 
pražského konzervatória sa v českej 
hudbe dobre ·Or>ient.uje. Na tomto kon
certe odzn elo za spoluúč ink•ovanla SFZ 
[zborma jster Pavol Baxa) a sólistov Ma
ďarskej itátnej opery Magdy Kalmáro
vej, Atillu Fiiliipa a Kolosa Kovátsa a j 
jediné vokálno-symfonické dielo festivalu 
- Schubertova Omša G dur, D 167. Pred
vedenie tejto neokázale j, hlboko ľ udskej 

kompozlcie ma lo p r iemernú úrover1. Mi
čo Dimitrov z Bulharska uzavieral toh
tm·očnú silnú skupinu kvali tných sláčiká
r ov na Piešťanskom festiv,ale. Mladý in 
terpret vyst úpil v Koncerte pre hus!e a 
orchester e mol, op. 64 F. Mendelsohna
Bartholdyho. Koncert bol pekne posta
vený, nec hýbal mu lesk , spevnosť, ani 
ľahkosť a g racióznosť. 

Opäť beznádejne vypredaná velká sá 
Ia Domu umenia SF privltala Slovenský 
komorný orchester na čel e s umeleckým 
vedúcim Bohdanom Warchalom. V Tele
mannovej Sonáte pre trdbku, sláčiky a 
basso continuo a v Graupnerovom Kon
certe č. l, D dur vystúpil ako só lis ta 
u nás dobre známy Adolf Scherbaum z 
NSR. Nepodal sice mimoriadny výkon, 
ale zoža l u obecenstva veľký úspech. 
Úda j roku narodenia v programovom 
bulletine ( 1909) upozornil na skoro ne
uveritefnú skutočnosť, že nn pódiu stá l 
snáď na js tarši - a ešte stále žiadaný 
- aktlvny trúbká r na svete. Slovens ký 
komorný orchester hral v dobrej poho
de, s plným nasaden im, strhu júco a maj
strovs ky . Očnkávan ia prítomných sa te
da i tentokrá t vrchovnte napJ.nili. 

L. Pešek a švédsky violončelista M. Eric
sson. Snlmky : M. OHinger 

Poľský sú bor Capella Bydgostiensis s 
d irigentom Wlodzimierzom Szymanskim 
sa prezentova l hudbou stredoveku, re 
nesancie a baroka. Zvláštny dôraz k la 
d ie na domácu hudbu 15.- 17. st•oročia, 
ktorá zaplnil a prvú pol•ovicu večera; zvy
šok patril die lam A. Corelliho, G. F. 
Hlindla a J. S. Bacha. Teleso má t t·i sa 
mostatné zložky: madrigalový zbor, sú
bor historickýc h nástrojov a komorný 
orchester. Capella Bydgostiensis sa vy
značu j e čistou intonáciou, u šľac hti lým 
prejavom a vyspelým š týlový m clten!m. 
Z pestréh o repertoáru na jhlbšie utkvelo 
v pamäti dokonalé predveden ie Mote ta 
"Singel dem Herrn ein ne ues Lied", 
BWV 225 J. S. Bacha. 

Značne š irokú hudobnú oblasť sa po· 
kúša zachyt i ť dych ový s úbo , Brno-Brass
Band, vedený Evženom Zámečnikom. V 
jeho repertoári s ú popri dielach s tarých 
európskych ma js trov [ G. Gabriel li, S. 
Scheicl.t, j. Haydn] a českých s k la date
rov [ B. Sme ta na, L. j a náček 1 a 1 s klad· 
by inšpirované džezom [ B. Martinít , J. 
ježek , E. Zámečn l k] a folklórom. Spomí
naná rôznorodosť vyvoláv.a pocit, ako by 
s i t ento mladý súbor, založený v roku 
1982, zatia l iba h ľadal svoju vlast nú 
tvár. Ne možno vsak vy l úči ť a ni to, že 
ide o zámer. 

Menšie komorné súbory mali zastúpe · 

n ie v Triu sólistov Kyjevskej filharmó
nie. j e.j členovia - Viačeslav Novikov, 
Anatolij Melnikov •a Viačeslav Ponoma
rev - sú nepochybne výborn! Inštru
m entalisti. Dobrý dojem z dch koncert u, 
na ktorom predniesli diela J. Brahmsa, 
S. Rachmaninova a F. Schuberta, by iba 
umocnil trochu komornejšl prejav. 

Pekný a umelecky hodnot,ný večer pri
pravila klaviristka Drahomlra Biligová- . 
Aprea. Janáčkova sonáta " 1. X. 1905u sa . 
sice da la <tlmoč iť •aj sugestlvnejšle, ale 
d alšie programované diela už plne upú
tali pozornosť. Pl-ati to o výbere z cyklu 
24 prelddil, op. ll A. Skriabina, n o na i
ma o dvoch Chopínových sk ladbách -
Sonáte b mol, op. 35 a Scherze b mol, 
op. 31. Biligová h rá s ve!kou istotou, 
čisto a zreterne aj v •na jrých lejš ich tem
pách. V porovnan i s jej p redchádzajú
cimi vystúpeniami sa zdá, že dalej roz
šl rila svoju dynamickú a výrazovú šká
lu. 

Na o rganovom recitáli vystúpil Olgert 
Cyntyňi z Lotyšske j SSR. je to umelec 
verkorysých koncepcii. Vkusne a vyna
Hezavo registruje pričom vy užil a.j s te
reo-možnosti piešť.nnského nástroja a ko 
málokto p red n im. Z jeho pristupu je 
zre jmé, že inklinuje k francúzskej orga
novej škole. Výhrady možno VZiniesť ·iba 
voči inte rpretácii úvodného Bacha (Pre
lddium a fdga D dur, BWV 532), ktorý 
nebol celkom vyvážený; n edostatky sa 
prcjuvil i i v artikulácii. Celú druhú polo
vicu program u zaplnil i diela lotyšských 
skladaterov. Mená a ko R. Jermaks, M. 
Zariňš, A. Kalyňii alebo S. Karg -Elert sú 
u nás ,takmer neznáme. Napriek t om u 
ich s kl adby v Cyntyi\šovom podani za
u jali nad očakávanie. 

Ďalšie dva r ecitály odzneli v ča rov
nom prostredí empl rového d ivad la na 
Zámku v Hloh ovci. Muzikálny a tech
n icky dobre d isponovaný be lgický g i,ta
ri sta Peter Pieters sa zamera l na d iela 
s kl aclate!ov 17.-19. storočia . Hrá na via
cerých typoch nást rojov. Velmi mäkký a 
ušrachtilý tón dosiahol na španiels ke j 
gi tare. Barytonis ta Ferdinand Konig z 
Luxemburska za k lavlrneho sprievodu 
Evy Fischerovej-Martvoňovej prednieso l 
dv·a závažné piesi\ové cykly - Zimnd 
cestu F. Schuberta a Lásku básnikovu 
R. Schumanna. Umelec má za sebou vý
znamnú spevácku kariéru a jeho hlas je 
ešte stále zachovnlý a dostatočn e tvár
ny. 

Spanielsky spevácky zbor Coral Sant 
Jordi obohatil Piešťanský festival viac 
čo do poč!_l! podujat i než po umeľecke j 
stránke. Zaklad ateľ zboru Oriol Ma rto
rell je s kúsený a oduševnený zborma j
ster, no má k d ispozicii iba menej kva
litné hlasy. Ak ten to koncert posluchá
čovi čosi dal, .tak to bola hlavne mož· 
nosť oboznámiť sa s •tvorbou kat-a lán
skych skladnterov. 

Na XXIX. pi ešťanskom fes t iva le dost.al·o 
baletné umenie väčšie zastúpenie ako 
po iné roky. Pre javila sa v tom snaha 
dramaturgie po odfahčenl programu. Ba
letný večer v predvedenl Armádneho 
súboru Vita Nejedlého z P,rahy, na jmä 
jeho druhá polovica, crazy-balet, však 
predsa len prlli š vybočil z fes·tlval·o · 
véh•o rámca. Toto faux pas napr·avll iný 
súbor z toho istého mesta - Pražský 
komorný balet Pavla Smoka, k torý hos
ťoval s velmi kuLtivovaným pásmom Kon · 
takty. Nie je bez zau jimavosti , že dve 
zo šty t·och choreografic kých kreácii bo· 
li inšpit·ované hudbou slovensk ých a u
torov - Ilju Zeljenku (Musica slovaca) 
a Eugena Suchoňa (Serenáda pre sláči 
ky, op. 5). Baletný sdbor SND uviedol 
dvojprogram zložený z Prokofie vovho 
Marnotratného syna a Stra vinského Svä
tenia jari. 

Operný sdbor SND pripravil lahôdku 
pre návštevn lkov v podobe Donizettiho 
Nápoja lásky. Navyše v úlohe Nemo
rína vystúpil Peter Dvorský, postavu 
mastičkára Dulcamara stvárnil Peter Mi 
kuláii a Adinu spievala pôvabná Mária 
Turňová. Zh odou okoln osti Státne divad
lo Koiiice sa prezent•ovalo ďalšou operou 
G. Donizettiho - Donom Pasqualom. Ok
rem toho uvied lo operetu-šansón Paula 
Burkharda Ohňostroj. Stá le pop ulárne 
melódie Emericha Kálmána napln ili, i 
obecenstvom zapln ili ve rkú sá lu Domu 
umenia SF p r i dvoch reprlzových pred
s t.aveniach čardáiiove j princeznej v po· 
dani spevoherné ho sdboru Novej scény 
a pri mimoriadnom koncerte z d iel Jo· 
hanna Straussa o k torý sa postarali Bra· 
tislavskl symfonici so západonemeckým 
dirigentom Alfredom Scholzom. 

XXIX. pie~ťanský festi val bol ako ce· 
lok zaujlmavý. V porovna ni s predchá 
dzajdcimi ročnlkmi aj nadpriemerný. Ma
jú nu tom zásluhu viacerí vynika júci 
dirigen ti, šp ičkov! inšt rumen.talisti , d a· 
lej hosťu jú c e symfonic ké a komorné te· 
!esá. Výraznejš ia a podstatn e lepšia bo· 
la ti ež zahraničná reprezen tácia. Zvýšil 
sa počet podu ja-tí ľahšieho žá nru, a le 
aj symfonických konce rtov. Hfadan ie no· 
vých prlstupov prinies lo teda prvé pozi 
tívne výs ledky . A to je dobrá prognóza 
pre očakávaný jubil e jný XXX. , pi ešťansk ý 
Festiva l. 

KORNEL DUFFEK 



Hovorfm• s Vladimfrom Slujkom, vedťícim Redakcie ludovej hudby Čs. rozhlasu Bratislava 

HUDOBNÝ FOLKLÓR -
Vladimir Slujka, rozhlasovf pracovnlk, 

zbormajster a skladater (nar. 31. 7. 1924 
vo Zvolenskej Slatine). Absolvoval Ui!i
telsk:f Cístav v Banskej Bystrici, lt6dium 
hry na organ, dirigovania a kompozlcie 
na Státnom konzervatóriu v Bratislave 
a dirigovania zboru na VSMU v triede 
prof. Jána Strelca a prof. dr. Juraja Ha
luzického. Po dvoch rokoch učitelskej 
praxe a šUídiách na konze"atóriu pôso
bil od r. 1952 ako redaktor Cs. rozhlasu 
v Bratislave v Redakcii ludovej hudby, 
od r. 1958 je vedCícim tejto redakcie. Za
kladater a dirigent speyáckeho zboru Já
nollk pri Obchodnej akadémii v Brati
slave, v r. 1956-73 umelecký vedCíci a di
rigent Speváckeho zboru sCíboru Tech
nik, štCídiová spolupráca so Slovenským 
filharmonickým zborom a d'alllmi tele
sami. Nositer I. ceny a zlatej medaily 
Prix de musique folklorique de Radlo 
Bratislava za spracovanie svadobnej odo
bierky z Oravy v interpretácii zaslCí!l
lej umelkyne Dariny Laščiakovej, viace
rých cien a laureátskych titulov ziska
ných na medzinárodných sCíťa!lach v 
Corgu, Llangholene, Gorlzil a d'alilch 
mestách, ako aj ďaliUch diplomov a čest
ných uznani za kultCírno-spoločensk6 a 
umeleck6 prá cu. Zasleížilý pracovnlk Mi
nisterstva kultCíry SSR. 

Sú jubileá, ktoré treba pripomenúť na 
deň presne. je .tomu tak v pripade tvor
cov, ktorých jednotLivé diela predstavujl1 
uzavreté celky, umožňujúce súhrnné bi
lancovanie. 

Niektoré jubileá možno pripomenúť aj 
s odstupom týždňov, ba mesiacov, a 
predsa čítate! nemá pocLt neaktuálnosti 
prispevku. Tak je tomu v pripade tvo
rivých pracovnikov, ktorých dielo pre
rástlo do každodennej kuLtl1rnej praxe, 
v rámc! te jto praxe sa rozvija a dostáva 
d·o nových súvislosti. Tu sa nedajl1 robiť 
konečné scivahy, ale len medzisúčty, aké
sl odhady rozmerov a významov, ktoré 
sl1 aktuálne rovnako dnes, ako aí• zaj
tra. 

Medzi tvorcov, kt·orých dlhoročná prá· 
ca je neustále podrobovaná každoden
nej previerke, patri aj Vlad.!mir S l u t
k a (na obr.) , vedúci Redakcie ľudovej 
hudby Cs. rozhlasu Bratislava, ktorý sa 
v posledný jl1lový deii t. r . dožil 60 ro
kov. I keď sa naše stretnutie uskutoč
nilo pri priležitosti t·ohto jubilea, t-oto 
interview mohlo vyjsť už pred rokom 
alebo o rok neskôr. Vyplýva to z cha
rakteru a významu Slujkovej činnosti v 
rozhlase, na kt-orl1 sme zamerali náš roz
hovor. 

Podstatnú časť svojej umeleckej a or
ganizátorskej činnosti ste zasvätili hu
dobnému folklóru. Aký význam má llU
dobný folklór v rámci našej národnej 
hudobnej kult6ry? 

- Hudobný folklór chápem ako neja-

RECENZUJEME 
JltU PILKA: ZAOSTREN2 NA HUDBU, 
OPUS Bratislava, 1983 

Vydavatelstvo OPUS vo svojej bohatej 
knižnej produkcii minulého roka si spo
menulo aj na mladého čitatela - poslu
cháča vydanim titulu Zaostrené na hud
bu od Jii'iho Pilku. Súhrnom spoločen
s ko-odborných poznámok dotýkajúcich 
sa hudby okolo nás, vovádza mladého 
poslucháča do sveta umenia, ktoré obo
hacuje duchovný .obzor a rozvlja estetic
ké citenie človeka. jeho snahou je dot
knúť sa najcitlivejšich miest absentujú
cej estetickej výchovy na školách, 'kto
r ú má nahradit v súčasnosti preferova
ná popularizačná s féra, častá však na 
neadekvátnej umeleckej úrovni. Teda 
s naha pomôcť z rôznych stránok - cez 
pohlad zainteresovanéh·o popularlzátora 
vážnej hudl!y i odbornika. P-optilarlzač
n ý štýl, priznačný pre úvodné ka·pitoly 
(Hudba neopúšťa človeka, Cesty hud
by k lu dom), autor nerozvlja dalej v ka
pitolách s odbornou terminológiou dotý
kajúcej sa priamo "hudobnej matérie" 
(Krása remesla), v ktorých zostáva na 
báze muzikológa, profesionála a žiada 
skôr čitatera o prispôsobenie, podnecu
je k ďalšiemu štúdiu danej problema•tiky. 
Teda volný, takmer hovorový štýl pr
vých kapitol, d-obre zrozumitelný 1 pre 
laika, mohol by priam korešpondovať so 
sprievodnými textami k výchovným kon
certom s nevýhodou znejúcej hudby, k.to
rl1 by v tomto pripade mala doplňat prl
l·ožená gramopla.tňa. Priklad opisaný slo
vom nie je totiž transponovaný do zvu
kovej podoby, a le do ďalšieho ver-bál
neho alebo notového, či obrázkového pri
kladu. Zvlášť citelný je tento nedosta
tok v časti odbor,nej, kde sa kumulu
je faktografia , roky, -odborné terminy 
(kapitola ~rá sa remesla s podtitul mi Tón 
a jeho svet, Forma skladby), ktoré t rans
ponované z notového prlkladu dó zvu
kovej podoby [prejavu), by sa stali zro
zumitefnejšlmi pre mladých, ktorým je 

ký citový dejepis Slovákov . . . Význam
né historické udalosti nám hovoria o de
jinných zvrat-och, o vonkajšich znakoch 
osudu nášho národa; kultúra, najmä 
folklór dokumentuje, ako sa osudy ná
roda premietli do duše a citenla sloven
ského čl oveka. Folklórne pamiatky sl1 
zhmotnenim vedomia, ako sa ono for
movalo v procese· sociálnych a politic
kých dej!n. Hudobný ·folklór azda jedl- · 
ný je schopný vy tadriť emoclálnu odpo
ved slovenského človeka na jeho osud, 
charakterizovať .tie osobitné rozmery, 
ktorými sa Ušil' vo svojej láske, vzdore, 
radostiach a utrpeni od lásky, vzdoru, 
radosti a utrpenia Iných rudi, iných ná
l.'odoV. NieMo hovori, že národ vzniká až 
dejinami a preto stač! národu vzia ť 
dejiny a prest-ane byt národom. ja sl 
myslim, že k po!Ltickým dejinám náro
da patri aj jeho pleseň, ktorá je akým
sl "ot1ačkom duše", na základe ktorého 
možno určit totožnosť prislušnika da
ného národa. Neviem, čl lto plati bez 
zvyšku o všetkých európskych národoch, 
a le viem to určite, že tó pJ.ati o našom 
národe. 

Ak6 6lohu hrá folklór v našom sCíčas
nom živote? 

- Správanie každého človeka musi 
byt zakotvené nielen v súčasnosti, ale aj 
v mlnul•ostl. Hudobný folklór, ludová 
pleseň sprostredkúvajl1 interpretovi ale
bo poslucháčovi ls.Jý životný pocit, z kto
rého vyplýva jeho životný postoj. Isteže 
nikto dnes nebude vyznávať lásku sl·o
vaml, aké použiva ludová slovesnosť a 
nebude opisovať svoje nedorozumenia, čl 
konflikty tak, ako slovenská ludová ba-

kniha venovaná predovšetkým. K naj
konciznejšim, čitatefsky 1 odborne vy
ladeným, patri na druhej strane kapi
tola Vývoj hudobných štýlov, kde hud
bu od najstaršich obdob! až po druhl1 
polovicu 20. stor. chápe v súvislostiach 
historicko-spoločensko-umeleckých. Na
priklad zaujimavý je pre mladého čita
tera sl1v1s umeleckých štýlov korešpon
dujúcich v hudbe s literatúrou (Barok), 
výtvarného umenia s t echnickými ob
javmi (Hudba prvej polovice 20. s tor.), 
spoločensko-poll ticket s ituácie s estetic
kým citenim doby (Klasicizmu), atd. Tle
to kapitoly sa však opierajl1 •o známe 
faktá histórie, preto sú pochopitelnejšie, 
v spominaných väzbách komplexnejšie 
ponimané ako kapLtoly s množstvom od
borných terminov bez teoretiokej čl 
praktickej pripravy ziskanej v škole, či 
priamo navodenej knihou ako 1 spomi
nanými zvukovými prikladmi. 

Citater sl .teda vera veci prečita z bež
ného hudobného života - od na jzáklad
nejšich správ o tom ·čo je hudba, až k 
je j vnimaniu a .reprodukcii, ale súčasne 
pri určitej pohode 1nformativnostl akoby 
zrazu zaškripal akord disharmónie-pro
vokácie v odborných prtklradoch, term!
noch, obrazcoch-faktoch, k zá·kladom 
ktorých sa musi dopracovať sám vlast
nou lniclatfvou. jednotiaci, ladiaci kll1č 
na vyrovnanie tejto koncepčno-štylistic
kej disharmónie bol v ruklich aultora, 
no nepoužil ho ... 

Jil'i Pilka vládne lahkým perom, publi
cistickým štýlom (najmä v kapitolách 
Ces ty hudby k ludom, Počúvame hud
bu, atd.). Kniha je opatrená množstvom 
farebných a čierno-bielych reprodukcll 
obrazov s hudobnou tematikou, čl fo
tografll a hlavne - je vytlačená na l<r·le
dovom papieri (l), v k•rásnej grafickej 
11prave, čo jej môžu závidieť mnohé vý
borné práce našich muzlkológov, čl pre
klady, ktorým sa takejto pozornosti ne
dostáva. Pre mladého čitatera je to v 
istom slova zmysle prepych l ked aj to 
súvisi s pestovanim estetického citenia. 
Zaostrené na hudbu vydavatelstva OPUS 
je akýmsi pendantom Hudobného kalei
doskopu vydavatelstva Panton od tohože 

lada opisuje trpký osud neja•kej siroty, 
ale l1lbostná pleseň, balada, tanečná ple
seň čl regrútsky popev·ok prlpominajú 

· aj dnešnému človeku 'rozmery jeho cttov, 
ako sa sformovali pod vplyvom materin
skej reči, prirody a spôsobu nášho žl
vot·a. Preto nie je nadsadené, ak povie
me, ~e hudobný folklór vychováva sú
časnéh'O človeka nielen po umeleckej 
stránke, prlpom!najl1c mu základné tn
tonačné znaky nášho hudobného mysle
nia, ale aj po l:deovo-estetickej a spolo
čenskej st ránke. Napomá·ha nielen hu
dobnosti, ale a j rozvoju celkovej kul
túrnosti nášho ná!'oda a našej spoloč
nosti. 

Akt je vzťah rozhlasových pracovni
kov k hudobnému folklóru a ako sa to 
premieta do činnosti 'nálho rozhlasu? 

- Náš vzťah k bud·obnému folklóru 
vyplýva z toh·o, že sme spoznali a uve
domili sl jeho význam pre dalši rozvo j 
našej národnej kultl1ry. Pravda, toto po
znanie nebol jednorazový akt, ale roz
vl jalo sa počas našej rozhlasovej čin
nosti. Na začiatku to bol 11prlmný vzťah 
k Iudovej plesni, ktorý sme sl priniesli 
so sebou z rodičovského domu alebo z 
rázovitých rodných miest a obci a po
stupne táto láska prerastala do systema
tických poznatkov, kt·oré sme uplatnil-l 
pri formovani štruk.t11ry vysielania, ako 
aj pri ostatných aktivitách, súvisiacich 
s hudobným folklórom. 

Hudobný folklór by nemohol dnes pl
niť svoju spoločenskú funkciu bez spro
stredkujúcet činnosti rozhlasu. No táto 
sprostredkujúca činnosť sa nekonči len 
postavenlm mikrofónu do nahrávacieho 
štl1dla alebo na festivalové pódium pri 
priamom prenose nejakého koncertu ale
bo vystúpenia. Profesor Pavol Tonkovlč, 
môj predchodca vo funkcli vedúceho re
dakcie, naučil mil.a aj mojich spolupra
covnikov chodiť k prameňom, objavovať 
doposia! neob javené zdr·oje hudobného 
f·olklóru, zaznamenávať a tri ediť jednot
livé plesne a nástrojové sklad by a po
tom hladat optimálne formy, ako ti eto 
hodnoty sprostredkovať poslucháčovi. 

Niekedy uprednostnlme uvedenie piesne 
v autenticke j podobe, Inokedy hfadáme 
vhodnl1 formu štylizácie, o ktorú sa po
kúsi ten čl onen hudobný skladater. To
to neustá le hladanle, ktoré našťast ie čas
to vyústi v n<achádzanie, toto prepája
nie l u dove j piesne a pôvodnej tvorby, · 
kltoré podnecujeme tvorivými objednáv
kami - to robi našu prácu nielen vzru
šujúcou, ale, myslim sl, že aj tvori
vou .. . 

Ako by ste charakterizovali podiel hu
dobného folklóru na štruktCíre a obsa
hu rozhlasového vysielania? 

- Zatial , čo pri "záznamove j" práci 
sme sa snažill o čo najväčšiu úpln osť 
[vdaka tomu máme v našich a rch ivoch 
rozsiahlu antológiu h udobného folklóru, 
ako aj pôvodnej tvorby, súvisiacej ale-

autora. Knihy, ktoré vyšli takmer súčas
ne s podobnou problematikou, ale, žiar, 
na ne·rovnakej úrovni smerom k nášmu 
vydaniu. Kniha Jil'iho Pilku vydaná v 
Bratislave je a kousi priručkou k ziska
niu obrazu o hudbe - od na kupovania 
reprodukčného zaria denia, prlnclpy prá
ce s "hudobnou matériou", až k ume
leckému dielu a jeho interpretačne-tvo
rivému umocneniu. Teda komplex otá
zok, prikladov, vysvetleni, problémov, 
riešeni. Načrtáva cestu k nim, nepred
pisuje však recepty, nevnucuje nlizory -
v tom je Sympatický, najmä pre mla
dých. A ešte jedna vec, čo mládež zauj 
me a upl1t.a: vyl'ovnanosť medzi žán
rami a hudobnými druhmi vážnej, po
pulái'IIlej, džezovej a ludovej hudby. )1-
i'i Pilka nepropaguje, Iba usmeril.uje a 
provokuje k zamysleniu - možno 1 tou 
odbornou terminológiou, kto re j mnoh! 
nebudú rozumi eť a preto siahnu po dal 
šfch priručkách a možno i odborných 
knihách . . . ETELA CARSKA ... 
LADISLAV SIP: CESKA OPERA A JEJI 
TVORCI. Suprapbon Praha, 1983 

Llteratl1ra typu operných sprievodcov 
patri nepochybne nielen k čitatelsky ob
lúbeným a potrebným titulom, ale aj k 
vydavatelsky vďačným artiklom. Zohrá
va nie nezanedbatelnú úlohu pri spri
stupňovani základných hodnôt šir·okej 
hudbymilovne j verejnosti. Výchovná, po
pularizačná a propagačná funkcia ta
kýchto titulov výrazne napomálla nie
leň k základnej orientácii a Informova
nosti operného návštevnika, ale napo
máh·a tiež spoluvytvára ť i jeho základné 
hodnotové stanoviská a vkusové postoje. 
Od dobrého operného sprievodcu prá
vom žiadame, aby sa neobmedzoval na 
čiry, často až zbytočne rozvláčny opis 
operného deja, a le aby dal čitatelovf. tak
tiež základné poznatky o vývojových 
cestách tohto umenia, a aby sl1časne 
poskytol pat ričný materiál k zváženiu 
nových a vývojovo nosných východisk 
sl1časnej opery. V neposlednom rade by 
sa nemal vyhýbať aspoi'l čiastkovým zo
všeobecneniam. 

bo Inšpirovanej folklórom), teraz toto 
kvantltativne hladiska ustúpilo kvallta
tfvnemu hladlsku. Naša redakcia sleduje 
v súčasnosti tri kvalltativne aspekty: štý
lovú čistotu, myšlienkovú jasnosť a žán
rovťí pestrost. Ľudová hudba má v štruk
túre rozhlasového vysielania u nás pri
merané postavenie a primeraný priestor, 
ktorý nám umožňuje cielavedome uplat· 
ňovat všetky zámery a kritériá. Tie sa 
premietli do dlhodobých hudobno-slov
ných cyklov, ako sl1 "Klenotnica Iudovej 
hudby", "Hory, ludia a pleseň", "Plesne, 
moje plesne", "Okienko do ludovej hud
by", "Spevom k srdcu" a "Hrajú a spie
va jú amatérske sl1bory". Okrem toho v 
našich reláciách uplati'lujeme aj nahráv
ky zahraničného hudobného fo lklóru, či 
už v autentickej alebo štylizovanej po
dobe. 

V čom spočlvaj6 ipecifiká činnosti va· 
šej redakcie? 

- Na rozdiel od osta tných redakcii 
hudobného vysielania má v našej práci 
velké zastúpenie aru.tentický materiál; 
ktorý si vyžaduje pôvodné štúdium, fun
dovaný a citlivý pristup pri ďalšom spra
covani. To kladie osobitné nároky na od
bornú pripravu a skúsenost našich re
daktorov a dramaturgov. Stroký okruh 
poslucháčov relácii ludovej hudby sa vy
značuje t ým, že spontánne reaguje na 
jednotlivé relácie a cykly. To nám u
možnilo rozvinl1t také formy práce, kto
rými sa dostávame do bezprostredného 
kontaktu s poslucháčom: poslucháči nie
len hodnotia jednotlivé r elácie, ale po
dieľajú sa a j na Ich priprava. Z inlcla
tivy poslucháčov vznikol pri naše j re
dakcii "Kruh p'riatefov klenotnice !udo
vej h·Udby", ktorý sme pred dvoma rok
mi premenovali na "Kruh prlateľ·ov ru
dovej hudby". Má asi 1000 č l enov a je
ho hlavným poslanlm je hodnotiť kľú
čové relácie, ktoré pripravuje naša re
dakcia. Pri nahrávani a prenosoch sme 
v kontakte so širokým okruhom ľudo
vých umelcov, amatérskych folklórnych 
súborov, s organizátormi folklórnych 
slávnostf, ale aj s profesioná lnymi umel
cami a súbormi, ktor! nahrávajú v na
šich štúdiách pôvodné diela, Inšpirova
né hudobným folklórom. Vdaka týmto 
kontaktom môžeme mnohostranne 
ovplyvňovať vývoj sólistov a telies, ako 
aj celé organizačné zázemie hudobného 
folklór u na Slovensku. To zvyšuje nÚl
len význam našej práce, ale a j vedomie 
zodpovednosti za všetko, čo na tomto ú
seku rozhlasovej práce robime. Na dru
hej strane v tomto prerastan! našej čln
nosti do činnosti ostatných umeleckých 
inštitúcii by som nevidel nič zvláštne, 
pret·ože charakteristickou črtou Cesko
slovenského rozhlasu je nielen spro
stredkovávať kultúrne hodnoty, ale tiež 
aktivne sa podielať na ich tvorbe. 

JÄN SZELEPCS2NYI 

Kniha o českei opere a je j tvorcoch 
te dielo organicky vyrasta júce z dlho
ročných skúsenosti Ladisla.va Sipa, h u
dobného režiséra Supraphonu 1 ako dra
maturga a šéfa opery Národného di
vadla v Prahe. Ak uvážime, že od pos
ledného vydania podobného sprievodcu, 
ktorým bula obll1bená a dodnes žiada
ná práca Anny Hostomske j, uplynie toh
to roku 19 rokov, stála pred Sipom ako 
úloha č!slo jedna : prehodnotit klasický 
český operný repertoár z hlad iska dneš
ného poslucháča a dale j potom previesť 
primeranú selekciu a aspoľí čiastočné 
system~;~tlcké roztriedenie rozoberanej té
my. Na tomto mieste si kladie Slp ako 
základné kritérium vychádzanie z pr.axe 
súčasnej ope.rnej prevádzky a súčasnej 
opernej dramaturgie. jeho 11lohou, po
chopltelne, nie je zaoberať sa českou 
operou v celej jej komplexnosti, ale pre
dovšetkým o takých dielach klasikov 
19. a 20. storočia, ktoré sa svojimi hod
not•ami stali trv.alou súčasťou repertoliru 
mnohých československých, ale aj sve
tových operných scén. Pri operdých 
dielach súčasn9ch skladatelov vždy vel· 
ml starost livo zvažuje Ich umeleckú h od
notu overenú · však v interakcii medzi 
javiskom a hladlskom. 

Autor svoj výklad členi do troch čas

ti s názvami Klasický odkaz, K novým 
brehom, Cesty ·a hladania. Toto rozčle
nenie cel kom správne nevychádza iba z 
čiste j chronologicke j postupnosti, ale je 
formované špecifickým prienikom histo
ri ckého a hodnotového hlad iska. Za 
hlavné kr'i té rlum svo jho rozdelenia té
my sl Sip voli kritický pohlad do štruk· 
túry operného diela a dynamicky ucho
penú kategóriu umelecky nového. Tak 
autor do časti Klasický odkaz zara du je 
vedra Smetanu, Dvoi'áka a Fibicha, tak
tiež Kovarovlca, Foerstra a Nová-ka, za
tia l čo ich st·arši generačný vrstovnik 
janáček sto ji na začiatku druhe j časti. 
Podobne Martin\1 sto ji na začiatku •tretej 
čast i, v ktorej sa ďale j hovori o skla
dateloch prevažne n arodených už v na
šom storoči a zväčša žijúcich a tvoria
cich. 

( Pokračovanie na 7. str.) 



Kým nedávna Fischerove Inscenácia Dona Giovanniho 
v opere SND bola podla všeobecnej mienky kritiky prl
llš "rozhýbané", )6llua Gyermek sa v na·jnovšej Insce
nácii Wagnerovho Bltdiaceho Holancfaaa dostal takmer 
do opačného extrému. Jej najzjavnejšou č-rtou je t otiž 
výrazná statlčnost Pravda, r~allzovať na javisku wagne
rovský Ideál syntetického umenia je ťažké nielen v tej
to, ale aj vo vrcholných dielach skladatela majúcich 
bll::!šie k symbióze hudby a filozofie, než hudby a dl
vadia. V bl,lliet!ne sice režiV 'prezentuje teoretické 
vedomosti o možných Inscenačných prlstupoch, na ja
visku sa mu vša k nepod•ari\o predostrieť jasný vlastný 
názor. Proklamovaný akcent na baladlčnost prlbehu je 
čltatelný len vďaka niektorým prvkom scény V. Suchán
ka. To dôslednejšie a jasnejšie sú realizované zámery 
hudobného naštudovanl·a G. Auera, chápajúceho však die
lo skôr vo w eberovs ko-marschnerovskom než wagne
rovskom duchu. Dôsledkom toh o je aj lyrlcke jšle po
ňatie speváckych partov a tomu adekvátne a j dynamic
ky nepredimenzované orchestrálne naštudovanie. Skoda 
len, že vo výkone orchestra boli na oboch premiérach 
výkyvy v kvalite a presnosti zvládnu tia partitúry. Ak 
ešte pred nlekofkýml desaťročiami spievali vo svete 
Wagne rove ope ry naslovovzatl špecialisti, väčšinou škan
dinávskeho pôvodu, dnes sa v nich zjavu jú aj univer
zálni s peváci , ktorých dev!zou n ie je len superdrama
tický tón a hlasová výdrž, ba pomaly sa stáva prest!žou 
bel cantových spevákov v určitom štádiu hlasového vý
voja vyskúšať sl svoje sily v niektorej z Wagnerových 
postáv. Okrem tejto všeobecnej tendencie je lyrickej šie 
poňa tie bratis lavského Holanďana da né aj situiiclou v 
s ólistickom ansámbli súboru a aj ked dospieva napokon 
k relatlvne dobrému výsledku, pt•edsa sa nám jav! tak 
troch a ako "z núdze cnosť". Na jmä v partoch korml
deln!ka a čia stočne a j Senty sa nám zdá lyrické ucho
penie partitúry až preexponované, čo má dôsledky nie
len rýdzo voká lno-štýlové, .ale a j charakterotvorné. Z 
kormldeln!ka, hoci ro jčivého, a le predsa len drs ného 
muža mora, sa ta kto stáva akýsi hlasovo elegantný don 
Otta vl o (v pr!pade J. Kundláka ). či donizettiovsky slad
kas tý Ernesto (v prlpade V. Schrenkl!la 1. Obe predsta
vi t elky Senty interpretu jú part a budujú charakter pos
tavy sice na ostrých dynamických kontrastoch , zástoj 
preplanizovaných pa~ážl sa nám však vid! privefký. 
V dôsledku toho potom po~tava pôsobi až or!liš chorob
ne 1 div nie ako ná mesačná ]. čomu sa poda rilo vyhnúť 
dramatickejšej, hoci nie jednostrunnei a dodnes vzo
r ove j Sen te M. Cesá nyiovej v predchádza júcej bratislav
skej Inscenácii. 

Urč ujúcimi pre voká lny e fekt každe j inscenácie Ho
lanďana s ú výkony lntet:pe rtov titulne j postavy a Senty, 
venujme preto pozornosť s pevákom, ktor! ich zosob
nili v novom naštudovan! opery SND. Pavol Mauréry 
nie je sice hlasovým fondom čl vokálnym založenrm mi
moriad ne blizky wagnerovs kému štýlu, s nárokmi titul 
nej postavy sa však vyrovnal Imponu júcim spôsobom. je
h o hla s znie vyrovnane vo všetkých polohách, je vý
razovo neobyčajne tvl\ rny a uvážlivým "dl\vk ovan!m" 
vlastn ých prednosti, robiacich z neho vzorového s pevá 
ka bel cantového razenia (dôsledná kantiléna, krásn e 
a; precltené mezza voce], dodáva záhadnej pos tave rud
sky ušfacht!l é rysy a s peváckemu výkonu efekt. Alter 
o u jú cl Frantiiek Caban je vokálnou orientáciou bližšl 
k deklamačnému štýlu w agnerovského ideálu, v duchu 
ktorého kla die dôraz na jasnú artikuláciu a dramatickú 
údernosť tónu. Ak mu paradoxne pôsobivejšle vychá
dzaJ.ú lyrlcké pasáže, je to dané tým, že jeho Holan
ďan je viac epický - re ferujúc! o svojom tragickom 
údele než dramatický, prežlva jú cl tento údel a demon
štrujúc! ho vokálno-výrazovými prostriedkami. Aj ked 
sme označili poi\atie úloh y Senty za prelyrizované, Ele
ne Kittnarovej takáto kmtcepcla padne velmi dobre. jej 
plano je tvorené varne a je farebne .pr!tažllvé, kým 
v expres!vnom forte jej tón pôsob! ostrejš ie, je užšl 
s ťažko postlhnuternou In tonáciou. S nárokmi partu sa 
však speváčk a vyrovnáva značne suverénne. Aj a ltemu-· 
júca Anna StarostovA stavia svo ju Sentu na ost rých 
dynamických kontrastoch, pričom v extrémne vysokých 

PL 7 SNP V S 
(Dok-ončenie z l. str. 1 

račiu SNP, kde sa vedra konvenčných skladieb ob javili 
diela s vyhraneným rlešen!m formálnej I -obsahove j 
stránky (L. Burlas: Epitaf; J- Grešá k: kantáta Povstanie; 
D. Kardoš: Hrdinská ba lada ; J. Zimmer: Strečno ... J. 

OD KONCEPTU KU KONTEXTU 

Uvedomenie sl účasti s ubjektu v h istorickom dlani. 
hrdinstva prostého človeka, obet! l bolesti, smútku l ná
deji, výrazne zasiahlo emotlvnu stránku výpovedi k 15. 
výročiu SNP. Panychlda, balada, elég·ia, memento a epi
taf sa stali jedným z charakteristických a dominujú
cich prlznakov hudobného s tvárnenia, Inklinujúc ku 
komplementarlzácll odkazu SNP. Raz v anonymite kon
ceptu pars p11o toto, inokedy v reprezentatlvnejšej po
dobe s konkrettzovanlm hrdinu (kpt. J. Ná lepka ... ]. 
Zánrové scény, hlstorlclzmus v opisov.anl obrazov z SNP 
vystriedal portrét (do Istej miery anticlpovaný v J. Clk
kerovej symfonickej básni Vojak a matka], portrét _člo
veka, lokality, aktu - v snahe vniknúť do jeho hlbky, 
manifestovať ho ako vzor člnu, premeny vo vedomi, 
lntrospekt!vnej analýzy. útok na pamäf, evidencia obet! 
a varovanie pred nerozumom vládne 1 v monumenta
llzujúclch kompozlciách (A. Očenáš: Pamätn!ky slávy, 
L. Burlas: Epitaf ) a vnáša do n ich atakujúca momenty, 
nekonvenčný pr!stup, netradičný materiá l, novšie kom
pozičné metódy l n ové vzf.ahy slova a hudby (1. Zeljen
ka: Oswi{!nczym; I. Hrušovský: Hirošima), demonštrujúc 
zároveň presun od národného k i nternacionálnemu , 
k všeobeonému. Na jednej st-rane Individualizácia fo
riem a výrazlva, na s trane druhej objektivácia sujetu, 
Ide!, konceptov viedla v priebehu šesťdesla~ych rokov 
k diferenciácii nielen hudobného jazyka, ale 1 chBirakte
ru angažovanosti v hudobných výpovediach. Ak v tvor 
be mladš lch autor.ov dominova lo sústredenie na oživenie 
výpovedi o nové výrazové, sémantické, tek~onlcké, so
norlcké etc. prostriedky v úsil! po i_ndividualizácll hu
dobného prejavu vôbe~. v tvorbe sta.ršlch sklada telov 
dochádza ku kryštalizácii osobnostného hudobného zá
beru. k akcentu na dialóg medzi zdôraznenou emot!v-

r s 
tónoch záverečnej scény - šir okých a farebných -
dokazuje, že speje k dramatickému sopránu. Predsa však 
jej tvrdošijné obsadzovanie do dramatických ťíloh ne
meckej repertoárovej oblasti je prinajmenšom jedno
stranné a hoci Sentu, podobne ako predchádzajúce dra
matické party ( Chrysostemls, Leonora z Fi delia), zvládla 
k všeobecnej spokojnosti, jej hlasovou doménou zostáva
jú mladodramatické úlohy talianskeho repertoáru, v 
ktorých môže uplatniť svoj zmysel pre f rázu a štýl·ové 
vyspievania všetkých pasáž! a ozdôb. V úlohe Senty 
ukázala, že k niekdajšiemu d•ramatickému výrazu do
káže prldaf l dramatickú nosnosť tónu. 

A. Starostové ako Senta v bratislavskej inscenácii Blú
diaceho Holanďana. Snlmka: j. Vavro 

A ďa lši? V úlohe Dalanda pok raču jú J. Spaček a P. Mi
kulál vo vyrovnanom vokálnom súbo ji, ktorý zvádzajú 
už aspoľí v poltucte operných inscenáci i. Aj tentoraz 
te výsledok ne jednoznačný a dať prednosť jednej kreá
c ii pred druhou by bol s kôr pre jav individuá lneho vku.su 
než rozdielov v kvalite. Spačkov Daland dôs ledne jsio 
dbá o wagnerovský sýty tón a v charaktere postavy 
akcentu je viac otcovské rysy, Mikulášov Daland je za
se výrazovo-vokálne dlferencovanejšl, v h erectve s ná
behom do kecalovských polôh. Medz i oboma pr ecls ta
vitefmi Et'ika - F. Livorom a J. Abelom nie t roz:dielu 
v spofa hllilosti vyspievania vokálneho pa rtu. Lyricke j
š lemu hlas u· Abela však verime pods ta tn e mene j v je
ho snah e byf os trou výčitkou lavlru j(tcemu citu Sen
ty, než dramaticke jšiemu F. Livorovl. ktorého vys oko 
úderné forte v tomto p r!pa de väčšm i podčiarku j e na 
liehavos t Erlkových prosieb ako jeho herecký prejav. 
V najmenšej úlohe Mary sa O. Hanáková vyn lmala su
verénne po všetkých stránkach, kým pre A. MichálkoY1i 
sú n iektoré pasáže položené prinlzko, čo kompem:o
vala vyrážanlm tónov vo vyšše j polohe, dodá va júc tý m 
postave neprimeran ú pečaf velke j wagne rovs kej hero!
ny. Možno očakáva ť, že bližšie k wagnerovskétm: Ideá lu 
interpretácie posunú inscenačný výsledok ďa l š! alte r
nan ti : O. Malachovský ako Datand a dr. G. Papp ako 
Erik, čim by sa spevácka zložka mohla dostat do po
predia ako vydarenejšia, než orch estrálne naš tudovanie, 
režl jno-scénlck.ý .tvar, či výkon zboru [zbo.rmajs ter K. 
Kovács) s dramaticky presvedč ivým , no n ie vždy dosta 
lačne kultivovaným zvukovým do jmom. 

VLADIMIR BLAHO 

l T fOR 
nos Cou posolstiev a vyhranenosfou hudobných prostri ed
kov. Vynárajú sa pohfady na "biele miesta" národno
os lobodzovacieho zápasu [O. Ferenczy: Hviezda severu, 
venované B. Bjllrns onovi], nevyužité žánre ( komorná 
tvorba, hudobnodramatické a ope rné diela], dehlerar
chlzácla tektoniky [oproti mel osu a kcent na vat·iantn osf 
faktúry], In ovácia hudobného procesu ['oproti ltnearlte 
.,llterámeho, epického, na ra tl vneho" polyfónia básnic
kého, nuansovanie lyriky - L. Burlas, I. Hrušovský, 
O. Ferenczy, J. Zimmer]. Proces diferenciácie pokračuj e 
v sedemdesia tych rokoch v už širokom žánr ovom, vý
razovom spektr e, v ktorom vedra rozvljania Individuá l
nych prístupov vyrastá stále siln ejúce videnie kontextu. 
Nemalú úlohu tu zohráva priama, bezprost r edná kon
frontácia skladatefských výpovedi, stimulovaná pravi
delnými prehliadkami novej tvorby a významnými vý
ročiami medznlkov naše j novodobej histórie. K 30. vý
roč:lu SNP sa hlásia skladby, ktoré jedna k ešte čerpa
jú z jeho tematiky, jednak ju presahu jú skrz hlbkový 
ponor do etiky jeho odkazu, k sebareflexil, k prehodno· 
covaniu záberov a ciefov tvorby [J. Cikker : Epita f, 
A. Očenáš: kla vlrna soná ta Zvony, J. Zimmer: 6. klav!rny 
koncert, T. Sa lva: Zalospevy, D. Martinček: Poéma-so
náta]. Koncentrovaný prístup k riešeniu povahy a pod
staty umeleckých výpovedi ·orientovaných súčasnému 
poslucháčovi , vytvára v priebehu nasleduj(tceh o desa ť

ročia dialektiku napätia medzi individuallzovaným pre
javom a zobecnenlm jeho výpovede. Na pre tras dňa sa 
dosta la komunlkablllta, schopnost vypoveda ť a zasiah
nut, byt pri jatá akt!vne. Zatial kým v tvorbe klasikov 
slovenskej národnej hudby vyúsťuje k reprezentatlvnym , 
do značne j miery aut.oblograflcky motivovaným diela m 
l J. Cikker, D. Kardoš, A. Očená·š, E. Suchoň , Z. Miku 
la, L. Holoubek J v tvor be mladšlch za člna f igurovať 
Istá dávka odosobnenla, h oci l tu sa prejavuj ú sil né 
autobiografické · momenty (I. Zeljenka: III. symfónia. 
V. Bokes: Klav!ma sonáta, R. Berger: Dies lrae . .. ]. 
Objavu jú sa nekonvenčné prlstupy s mimo ria dne silným 
emotlvnym ná bojom (T. Salva: Rozhlasová ope ra Pl ač, 

j. Beneš: Tri monódie k SNP], obohacuje ·sa vzfah k ru-

GRAMOREC z 
JAN CIKKER: ODA NA RADOSŤ, oratórium na báseň Mi
lana R6fusa pre sóla, recitátora, zbor a orchester 
Slovenská filharmónia, Slovenskf fllharmonickf zbor 
Dirigent - Libor Petek, zbormajster - Pavol Baxa 
Sólisti - Elena Holičková (soprán l, Viktória Stracen
ská (mezzosoprán) , Frantiiiek Livora (tenor], Peter Mi
kulái (bas) 
© OPUS Stereo 9112 1512 

Stvrtok 18. marca 1983 sa konala v rámci abonentné
ho cyklu Slovenskej filh a rmónie československá pre
miéra n ového voká lno-orchest rál neho diela národnéh o 
umelca jána Cikk era Úda na rndosť, s ktorou pred
stúpli pred verejnosť h or e uvedený tlm Interpretov. Tre
ba oceniť pohotovosť čs. h udobného vydava terstva Opus, 
že už začiatkom t ohto roku sa nahrávka die la dosta la 
aj na gramofónový t rh. 

Humanista a etik - dva epitetá, charak terizu júce 
Clkkerov filozofický poh fad na svet l jeho fudsko-ob
člansky posto j, sú s ilným motlv lz.očným činltelom aj 
u básnika Mila na Rúfusa. Pr eto nečudo, že Cikker na
šie l literárnu predlohu k svoje j novinke práve u auto
ra slovenskej Údy na radost. Umelecké krédo oboch 
vyvier a totiž zo spoločnej stud nice: je nim výsostne 
e t ický lmperat lv, mravné pos olstvo k rud om súčasnost i. 
Ak Cikke r označil Rúfusovu poéziu za "denn lk autora , 
krásny, hlboký, plný myšlienok", ta k aj skladatefova 
hud ba je umeleckým vyznanlm l fudskou spoveďou. 
Nehfada jme v ne j preto bujarú rados ť, k akej je č lovek 
náchylný v mladosti, a le pokús me sa cl t lť tú ra d osť 
múdrosti, sl<úsenosti a šedín, čo korunuje metamor fó
zy života završuj úc krlžovú cestu, po ktorej mus i pre jsť 
každý človek. Kým RCtfuso~a poézia je vtlčšmi l yric k ý_~ 
koncentrá tom, Cikke rova h udba jej dodá va výrozne1si 
expresivny a do is tej miery a j dt·ama tický nábo j. Ci k
ke r voli l vefký orchest rii lny a voká lny upa rltt s kvar
te tom sólis tov a podobn e ako v hudobnodra ma tických 
prácach aj tu možno zrete ľn e vypozot·ovať jeho vyprofi 
lované inštrumen tál ne c!tené hudobné myslenie. V bo
ha tom ' pletive hlasov niekedy zaniká zreternosf slova -
to vtedy, ked h ud ba nepotrebuje slovnú konkretizáciu. 
ale .sa prihovát·a čisto svo jou imanen tnou rečou. Úder
nos ť s lova zaznie vždy v pravú chv!lu - spomei\me 
aspoľ\ dve miesta: stlšenú Invoká ciu .,a čo je rados~? " 
a záverečnú mohutn ú výzvu .,pohosti , radosť , svojho 
syna". 

Na margo inter pre tácte: ln t et·pretačný tlm sa s ne: 
všedn ým zaangažova n!m a muzikan ts kým zápalom usi 
loval t l moč iť hlboké vyznanie diela. V porovnani s kon
ce rtným predvedenim sa však a kosi vy t ra tila tii sugestlv
na sila, ktorá bola prltomnii v "osobnom" kon takte účin
kujúcich a publika. - NA-

FRYDERYK CHOPIN: 24 PRELúDJI, op. 28 
Maurizio Pollini - klavlr 
© OPUS Stereo 91111499 (Deutsche Grahmophon 

2530 5550] 

Meno talia ns keho klaviristu Maurlzia Pollinih o 
la ureáta Chopinovej súťaže vo Varšave (1960 ] - nie 
je u nás neznáme. Najmä na zač iatku svojej ka riéry 
niekofkokrát hosťova l v Slovenskej filharmónii. jeho 
nahrávka Chopinovho cyklu prelúdil ziskala na jvyššie 

l medzinárodné ocenenie - Grand Prix de Disque v Pa
r!ži. je vyni ka jú ca po viacerých stránkach. Predovšetkým 
v tom, ako s a sólista vyrovnáva nielen s technickou, 
ale predovšetkým výrazovou problematikou; je však vy
nika jú ca i po st ránke zvukovej r éžie. 

Ak by sme po viacnásobnom vypočut! te jto na h rávky 
sa usilova li postihnúť charakteris tické č rty Poll in iho 
choplnovskej inter pretácie, dospeli by sme k uzltvet·u, 
že nie je zlt s tancom dnešného triezve jši eho, modernejšie
h o pohfadu: s kôr naopak, jeho Chopin vďaka výborné
mu legatu a intenzlvne mu emocionlt lnemu ná boju je 
spevný, poetický, osobitý, vrúcny. Polli nl dokltže tva
rova ť a vych u t nať k rás u jemne j choplnovs ke j kantilény 
a v rámci ne j kratšie ry tmické h odnoty (napr . osminy l 
zá merne zdržiava a tým Ich vyzdv ihu je (Prel úd iá a mol, 
e mol, c mol, F dur] . Tá to tendencia do is tej miery na
rušuje iba rytmickú kresbu Pt·etúdla E dur, k toré zby
točne za ťažu je. Od rov nomenne j rytmickej osi sa Poll i
nl na jviac vzďafu je v agogických výkyvoch reclta tiv no-· 
dramat ického Prelúdia f mol. 

Vefký dôraz venu je klavirista výs tavbe dynamicke j 
formy, ktorej priebeh z hradiska ce lku i detai lných 
nuansov velmi sta rostlivo zvážil a zrealizova l. V tomto 
smere t reba vyzdvihnúť najmä koncepci u techniky ná
ročného Prel údia fis mol, a le aj Es dur o i. Polliniho 
prístu p k dl'a matlckým úsekom nie je vášn ivo vy pätý, 
ani tu niet s klonu k prehá ľ\a niu tempu. Naopa k, táto 
výrazová s féra ho inšpiruje skôr k zadržiavaniu pohybu, 
k vačšej zretefnos ti a výrazove j nosnosti ( Prelúdlá 
E dur, f mol, a le n a jmU g mol, ktoré v!lčšlna klaviristov 
hráva v rýchle jšlch tempách ]. 

Vyspelé technické zázemie umožľ\u te kl avi1·istovi bri 
la ntne stvárľ1ovať techn icky exponované prelúdiá ( G dur, 
Es dur, ci s mol , b mol ]. ale a 1 pusážové úseky v Prelú
diu d mol. 

Tá to nahrávka za is te poteš i každého milovn!ka Chopí
novej hudby a nemala by preto chýba ť v jeho disko
téke. VLADIMIR CIZIK 

dovej plesni (nové programy SĽUK-u l a k novš lm ty pom 
folklórneho revolučného pre jav u (spracovávanie parti
zánskych piesn! u L. Burlnsa, M. Nováka ... ]. nové syn
tentizujúce reflexie badáme vo vztahu k ruskej a soviet
skej hudobnej kult úre [diela venované pamia tke D. So~
tokoviča] i skladby avizu júce ponor do dávnych tradicti 
slovenskej hudobnej kultúry ( j. Kresánek, D. Kardoš. 
A. Moyzes, J. Pod procký, P. Cón]. Z konceptov sa pro
filu te kontext - nielen k mot!vu a téme, ale k cel
kovému pl'ofilovan!u, novému, syntetizu júcemu videni u 
prame11ov, podôb a ich metamorfóz v s lovens l orn h udob
nom dlani, nielen vo vzťahu k mater ifilu u •ho spra 
covaniu a le v celom komuni k a čnom procese, s ' rlom!m 
prltomn~sti jeho st imulátorov, účastn i kov , prostredia 
a k onečného efektu: Isť od výzvy k permanentne j evi 
dencii odkazu, ktorý inšpi ru je R vedie k činu. 

MILAN ADAMCIAK 

'• 



VIl. medzinárodná súfaž J. S. Bacha v Lipsku 
Rok 1985 bude v znamen! 300. výročia 

narodenia Johanna SebasHana Bacha. Ju
bileum, ktoré si pripomenie celý hudob
ný svet komplexnejšlm pribl!ženlm Ba
chovho diela, mal svoju ouvertur u už na 
tohtoročnej VII. medzinárodnej interpre· 
tučnej súťaži v Lipsku. Dôkazom toho, 
že dielo tohto velikána hudobných de
jln žije lntenz!vnym životom 1 v mimo
európskych kultúrach, bola účast 230 
kandidá tov z 30 kra jin a 4 kontlinentov, 
medzi ktorými sa Japonci počtom zara
dili hned za domácich účastnikov. Po 
dva týždne zneli v sálach lipského Ge
wandhausu, v chrá me sv. Tomáša (kde 
na Silbermannových organoch hrával 
ešte sám Bach) a na Vysoke j hudobnej 
škole Bachove kompozlcie venované or· 
ganu, klavlru, husliam, flaute, spevu. 
Konfrontácia škOl, interpretačných pri
stupov zo ZSSR, Austrálie, NDR i NSR, 
Japonska, USA i ost·atných socialistic
kých a mnohých rozvojových krajin sle
dovala jediný ciel - vyjadriť svoj ume
lecký obdiv h udobnému géniovi cez priz
mu vlastného tvorivého myslenia a na
plniť čo na jadekvátnejšou hudobnou vý
povedou notopis diela. Na druhej stra
ne Inšpirovať s a historickými špecifi 
k ami Bach ovej doby a pretransponovat 
ich do vlastného rukopisu, aby sa stali 
súčasťou každého tvorivého Interpreta. 
Prof. Werner Felix, predseda súťaže, to 
na tl ačove j konferencii vy jadril slova
mi: "Ziadne hudobné múzeum, a le živé 
muziclrovanie, kde sa st retáva historici
ta a súčasnosť vo vyrovnan ej miere" . 
His toriclta a súčasnosť , a ja si dovol!m 
doplniť, v na dväznosti na muzikalitu a 
tvorivú invenciu koncertného umelca. To 
je v súčasnosti cesta nasmerovaná k hu
dobnej podstate. Prežilo sa obdobie 
oslľlu júce j virtuozity, prázdnej technic
kej ekvilibristiky a nahradila ju ume
lecká plnosť, predpoklada júca tvorivý 
potenciá l a inte!'pretovu invenciu. To bo· 
li aj hlavné kritériá pre porotu, nimi 
sa riadila pri výbere ocenených. Pokial 
som mala možnosť bližšie sl edovať dva z 
piatich odborov - organ a spev (popri 
klavlri, husliach, flaute], u oboch ten· 
to moment sa stal rozhodujúcim pre vl· 
ťazstvo tak anglického organistu Johna 
Scotta, a ko aj nemeckú a ltistku Angelu 
Lieboldovú. A na koncer te vlťazov ma 
o tom presvedči li i ďalší - fl auti sta 
Wolfgang Ritter z NSR, klavi r ista Ale· 
xander Paley zo Sovie ts keh o zväzu, k 
pekným výsledkom sa dopracovali i s pe
vák Egbert Junghanns z NDR a mlac\uč· 
ký sovietsky huslista Alexej Koiivanec. 

Ak by som mala bližšie pribl!žlť s ú· 
ť až organis tov treba povedať, že vyš
šie s pomlnané kritériá zamerané na mu-

zlkalitu adepta sa dotýkali viac zahra
ničných škOl ako samotne j lips ke j ško
ly, ktore j poslucháčom prisúdila poro
ta druhé a tretie miesto. Obaja mlad i 
organisti Christoph Mehner a Michael 
Schiinnheit preukázali vynikajúcu tech
niku, čo ešte umoci'lova li výberom s kla
dieb: Tr:iová sonáta C dur, BWV 529 
a tri brilantné prskavky z Osmich pre
lúdif a fúg, BWV 553- 560. Silbermannov 
organ v chráme sv. Tomáša a prekrásny 
nový nást roj firmy Schucke v novom Ge
w andhause, na ktorých súťaž prebiehala 
( + SilbermallJnov organ vo F·relburgu ). 
Nemci ovládajú perfektne, pretože obaja 
Ich majú n eustále k dispozicii a stali 
sa súčasťou ·ICh interpretačných záme
rov. Na rozdiel od nich zahraničn! hos
tia sa orientovali viac na podsta tu hra
nej hudby J. S. Bacha. Tú dôkladne štu
dovali ešte doma, a teda poznajú je j 
zákonl!_ostl, a lipské nástroje lm umož
nill zosúla diť ju do nových interpretač 
ných dimenzi!. Hudbu naplľíu j ú vlast
ným osobnostným p ohladom, aj ked v 
niektorých prlpadoch značne osobitým, 
ale umelecky výrazovo plným a Inter
pretačne umocneným. 

Ak som nazvala na začiatku VII. me
dzinárodnú intet·pretačnú súťaž J. S. Ba-

cha v Lipsku predohrou budúcoročných 
jubilujúclch osláv J. s. Bacha, je sú
časne avizom pre tých najlepšieh, aby 
sa do Lipska v r oku 1985 opäť vrátili, 
pretože nlml usporiadatelia vlastne posta
vili most medz! Bachovou súťažou a jeho 
budúcoročnými oslavami. Opäť poveda
né slova mi prof. Wernera Felixa, pre
zidenta Bachovej spol očnosti: "VII. me
dzinárodná súťaž sa konala ako súčasť 
Bach ových osláv 300. výroi5la narodenia 
v budúcom roku 1985. Tieto oslavy však 
budú mať pre nás význam i v nadväz· 
n osti na jubileum 300. výročia narod e
nia G. F. Händla a 400. výročia na
rodenia Heinricha SchUlza, čiže my h o
vorime o oslavách Bach - Händel -
SchUtz. Teda budeme sa snažiť, aby v 
rámci týchto osláv odznelo vera hudby 
z odkazu týchto skladateJov, ale i hud
by súčasne j. Organizáciu Bachových 
osláv zabezpečuje Nová Bach ova spoloč
nosť spoločne s Výskumným ústavom 
pre národné kultúrne pamiatky NDR. 
Touto veJkolepou akciou budúceho ro
ka chceme poukázať na spoločné znaky 
záu jmu o dedičstvo Bacha, jeh o súčasn!· 

k ov i nasledovnlkov." 
ETELA CARSKA 

Viťazi VII. medzinárodnej Bachovej sút'aže v Lipsku. ZJava doprava: E. Junghanns, 
spev (NDR), W. Ritter, flauta (NSR), A. Lieboldová, spev (NDR ), A. Paley, klavir 
(ZSSR) a A. Košva nec, husle (ZSSR). Na snlmke chýba viťaz organove j súťaže J. G. 
Scott (Anglicko). Snímka : B. Blume, Lipsko 

INTERFÚRUM 1984 
Už po šiestykrát od roku 1971 uspo

riadala maďarská umelecká agentúra In
terkoncert v čase od 30. má ja do 5. jú· 
na t. r . pódium mladých umelcov Inter
fórum, ktorého účelom - podobn e ako 
rad l_ných a kcli tohto druhu v ostat
ných európs kych štátoch, Ceskosloven
sko nevynlmajúc - je uvádzanie mla
d~ch, nadpriemerne nadaných a sch op
ných Interpretov do medzinárodného 
koncertného života. Podnetom pre ma-

Zrkadlová sieň Feste ticsovho kaiitiela v 
Keszthelyi (MĽR) - otvorenie Interfó
ra 1984. 

da rských usporiadatelov pOvodne bolo 
l. lnterpód1um v Bratislave v roku 1970, 
usporiadané československou umeleckou 
agentúrou Slovkoncert v rámc! BHS. Tú· 
to skUtočnosť na záverečnom h odnQte
nl tohtoročného Interfóra, ktoré prebie
halo vo forme diskusie usporiadateJské
ho štábu so zahrani čnými "exper tmi" , ú
vodom rozviedol aj riaditel Oddelenia 
pre festiva ly a medzinárodné súťaže Ta
más Klenjánszky. 

Podobne ako bratislavské In terpódium 
aj maďarské In terfórum predstavuje mla
dých začínajúci ch umelcov. Avšak na 
rozdiel od Interpódia, ktoré zaraďuje 
mladých začlnajúcich umelcov do rám
ca festivalových koncertov, dáva im tak 
možnosť atraktlvneho vere jného vystú
penia pred vďačným publikom a zahra
ničnými hosťami a pozorovatelmi medzi
národného hudobného fes tiva lu, Maďari 
od samého začiatku volili inú cestu pre
zentácie: Inte rfórum je akousi "burzou" 
mladých interpretov pred uzavretou spo
l očnosťou zástupcov zahran1čných agen
túr, usporladat elov a krit ikov. Absenciu 
atraktlvneh o vere jného koncertného vy
stúpenia tu mladým hudobnlkom na hrá
dza okrem nádeje na uzavretie dohôd 
alebo aspoi'l pr ls ľubov s prítomnými im
presláriá tmi, čt uspor.iadatelml aj mož
nosť vystúpenia v dvoch priamych tele
vlznych prenosoch, rea lizovaných mimo 
základného p1.1og.ramu. Nezanedbatelná 
je a( dalšia skutočnosť : počas celéh9 
priebehu akcle účastníc i i pozvan! poslu· 
cháčl s ú spoločne ubytovanl a na mies
te člnu zostáv.a jú mJ.adl umelci i po s vo
jich vystúpeniach. Vzniká tak už po pr
vých dť'loch družn~ kolektív, v ktorom 
hudobná mládež zo všet kých kútov Eu
rópy l Ázle má možnosť n adviaza ť viac 
než povrchný kontakt. Vymlei'lajú sa -
predovšetkým odborné - názory. mladí 
l s ta r š!, poslucháči i Interpret i spolu 
h ovoria. vznikajú pri ateJstvá . Krása pros
t redia Festetlcsovho zámku v Keszthelyi 
prl Balatone, a vynikajúca organizácia 
znásobu je pr!jemnosť atmosféry. Kon
krétne: v r oku 1984 si v priebeh u pia
tich, podujatiami nabitých dn!, 57 qost i 
Interkonce rtu vypočulo 22 sólistov, ·r esp. 
komorn ý súbor, zúčas tnilo s a na t roch 
priamych prenosoch Maď.arske j televlzle 
(vrá tane záverečného koncertu v Buda· 
pešti ] a na siedmich večerných k oncer
toch s umelcami zahraničnými a na jmli 
domácimi, člm sa vlas tne rozšlrila po
nuková lis tina predovšetkým madarských 
interpretov. 

Interfórum 1984 bolo potešitelné zápla
vou nadpriemern ých, ba možno poveda ť 
špičkových talentov. Núpadný bol priam 
a kýsi minifestiva l hus listov, ktor! nedis
ponovali iba suverénnou techn ikou hry, 
ale zau jali aj š pecifickým osobnos tným 
vkladom: popri absolútne špi č kovom vý-

kone 25-ročného Francúza Ra phai!Ia Ole· 
ga n emenej zaujal zr elý výkon Alexan
dra Vinnického zo Sovietskeho zväzu a 
fan tazi jného Polia ka Aureli Blaszczoka; 
primárne technicky orientovaná bola 
azda Bulharka Eugénia M. Popová a na j
mä Madar Vilmos Szabadi, zná my už a j 
z vystúpenia u nás. Z klaviristov si ( ne
vys lovenú - n e'jc\e o súťaž ) palmu vl
tazstva odniesol Ir Barry Douglas, ktorý 
okrem suverénneh o prejavu sa odvážil 
aj na výsostne osobné, negatlvnej inter
preta čne j tradlcie pozbavené tlmočenie 
Musorgskéh o Obrázkov z výstavy. István 
Szék ely potv rd il opä ť vysokú úroveť'l ma
ďarske j klavírnej školy, kým Oetlef Kai
s er z Drážďan sympaticky upozornil na 
svoj výrazný talent. Zvláštnu zmienku 
si zasluhu je maďarský čemba lista Miklós 
Spányi, kt orý zaujal najmä skvelým štý
lovým citenim. K na jvýrazne jš lm osob· 
nostia m pa tril anglický hobo jista Nicho
las Damiel, ktoTý podobne a ko ost at n! 
mellJovanl umelci nielen dokumentoval 
svo j umelecký nadhlad , a le dokázal pt·e
nlesť do interpretácie popr i technickej 
Istote aj svo je osobnos tné a ku ltúrne zá
zemie. Z tohto zo rného uhla menej pre
svedčll rad ďa l šie h. technicky neraz dob
r e vyzbrojených umelcov. vrátane, žia r, 
kand idátov z Ceskoslovenska. U nich 
prekvap ila pozorova tela a i menšia otvo
renosť pri nadväzovani kontak tov, pri 
čom jazyková bariéra h rala nie nepod
s tatnú úlohu ( v!l čštna ostatných mladých 
umelcov zo socia listických i kapit allstic· 
kých štá tov plynule hovori la 1- 4 sve to
v9mi jazykmi) a ko aj menšia všeobecná 
in fo rmovanosť v oblasti umenia a kul 
túry. Možno to bola náhoda - aj ta k 
však stoj! za úvahu. 

Zo spomlnaných dopll1 u júcich umelec
kých podu jat i na jviac za uja l o tvárací 
koncert. na ktorom vystúpili býval! .,in
terforisti " Viktória Jaglingová a Jeníí 
Jandó, a na jmtl koncer t mladého Buda
peštia nskeho dychového súboru pod 
vedenim kia rinet is tu Kálmána Berkesa, 
predstavujúci s vetovú špičku súborov 
toh to druhu. Ma l by sa podobne, ako 
a i všetci vyššie menovanl mladi umel
c i, čo na js kôr zj aviť a j n a našich kon· 
certných pódiách. 

ALŽBETA RAJTEROVÄ 

Najhranejilm súčasným západonemec
kým skladaterom je Volker David Kircb
ner. Jeho Paiiie pre bas sólo, recitáto
ra, detský a mieianý zbor a velký or
chester zaznamenali v uplynulých mesia
coch niekofko reprlz. Kritiky zhodue 
konštatujú, l e toto dielo má dramatická 
črty opery a skladater potvrdzuje, le 
Pa!lie sú ozaj prlpravou k plánovanej 
opere. Pre štýl Volkera Davicta Kirchne
ra je typická jednoduchosť a určitá vy
naliezavosť v rámci staršlch iitýlových 
rieiienl. Medzi jeho najúspe!lnejiiie die
la patri i Sinfonia-Rekviem z roku 1980, 
o ktorej kritika naplsala, že má značné 
prvky optimizmu. U nás zatial tohto 
sklndatera takmer nepoznáme. 

Popredný taliansky skladater Goffredo 
Petrassi oslávil 16. júla t. r. svoje osem
desiatiny. Odborná kritika vysoko hodno
ti túto skladatelskú osobnosť, ktorá pre
šla zaujlmavým vývojom. Studoval na 
Konzervatóriu Santa Cecilia v Rlme, pre· 
šiel rôznymi zamestnaniami a určitý čas 
bol profesorom kompozlcie na rlmskom 
konzervatóriu. Od roku 1960 bol nástup
com I. Pizettiho ako vedúci majstrov
skej triedy kompozlcie na Santa Cecilia 
v Rfme. V roku 1976 mu udelili čestný 
doktorát v Bologni. Znalci jeho diela 
vysoko hodnotia najmä operu Smrť náde
je a niekolko koncertov pre orches
ter. Petrassi vynikol tiež ako tvorca ko
mornej hudby a vokálnych cyklov. 

Pri nedávnych šesťdesiatinách Luigi 
Nona si svetová verejnosť pripomenula 
viaceré jeho skladby. Opäť sa hovorilo 
o jeho opere Intolleranza i Epitafe na 
texty Federica Garcia Lorcu. Tento po
krokový taliansky skladateľ napísal v 
posledných rokoch rad vynikajúcich skla
dieb, v ktorých sa pokúša o s yntézu 
svojich ná zorov a s vojsky prispieva do 
súčasného pokrokové ho hudobného mys
lenia. Žiaľ, No nova tvorba je nám viac zná
ma zo štúdia partitút•, než zo živého 
predvedenia. 

Alexander Cerepnin by sa bol dožil toh
to roku 85 rokov. Vydavatelstvo Schott 
upozornilo osobitným propagačným ma
teriálom na jeho umelecký odkaz (zom· 
rei v roku 1977). Cer epnin sa považuje 
za pokračovateľa ruských klasikov a A. 
Skriabina. Najväčšie úspechy dosiahol v 
klavirnej a komornej tvorbe. Vysoko sa 
hodnoti najmä jeho III. klavírny kon
cert. 

Rakúske Ministerstvo školstva a vedy 
zaujalo osobitné stanovisko k tzv. Eu· 
rópskemu hudobnému roku 1985. V pod· 
s tate sa hlási k vše tkým velkým akciám 
spojených najmä s 300. výročím narode
nia J. S. Bacha a G. F. Händla. Pri te j 
príležitosti s tanovuje komisiu, ktorá sa 
venuje nielen týmto otázkam, ale i otáz
kam uplatnenia súčasnej rakúske j bud· 
by v zahranič!. 

Vydavateľstvo Universal Edition upo· 
zorňuje na niektoré uda losti leta a je· 
sene 1984. Dňa 18. októbra t. r . uve· 
di e Viedenská š tátna opera Ki'enkovu 
operu Karol V. pod dirigentským vede
nim Ericha Leinsdorfa. Pripomina tiel 
päťdesiatiny, A. Sni tkeho (24. Xl.) . Tak
tiež pripomina salzburskú premiéru ope
ry Lucia na Beria "Un re in ascolto". 
Dielo zaznie pod taktovkou Lorina Maa
zela. 

Už teraz sa vo sve te hudobné iniiti
túcie a organizátori pripravujú na ne
dožité 90. narodeniny Paula Hindemitha 
(16. novembra 1985). K tomuto termlnu 
má byť skompletizované súborné vyda
nie jeho tvorby (Schott Verlag 
Mainz ). Organizá tori osobitne upozorňu
jú na jeho javiskové diela, viaceré só
lové koncerty a menej známe piesne. 

V Parili, v edicii Salabert, vyšiel zaujl· 
mavý zvlb:ok - Súčasni francúzski skla
datelia. Je to ucelený prehlad a výber 
tvorby žijúcich francúzskych skladate
rov. Stretávame sa tu s m1111ami, o kto
rých zatial málo vieme (Georges Aper
ghis, Marius Constant, Nguyen Thien Dao, 
Michel Decoust, Pascal Dusapin, Marcel 
Landowski, Claude Lefebvr e, Ivo Malec, 
Costin Miereanu, Roger Tessie r) a tvor
bou, ktorá svojou všestrannosťou doka
zuje na pojenie súčasnej francúzskej bud· 
by na na jrozmanitejšie svetové hudobné 
trendy. 

Tradičná husrová súťaž Jeana Sibelia 
sa uskutočni 16.- 28. novembra 1985. 
Fínski organizátori predpoklada jú, že tá
to a kcia pripúta pozornosť mladých hus
listov. Náročné podmienky stanovujú, že 
uchádzači musia naiitudovať pre tri ko
lá súťaže Mozartovo Rondo C dur, jedno 
z Paganiniho Capriccii a jednu súčasnú 
fínsku skladbu. V druhom kole musia 
predniesť Bachova sólovú Sonátu g mol, 
jedno vir tuózne dielo a jedno dielo kom
ponované po roku 1930. Pre tých , ktor! 
sa dosta nú do tretieho k ola, je určený 
Sibeliov Husrový k oncert d mol, op. 47 
a môžu si pripadne vybrať a j ďalš! zo 
svetových hus rových koncertov, medzi 
ktorými nechýba jú ani koncerty Proko· 
fieva a šostakoviča. 

.. 



Tri operné predst~venia mladých 
VSMU BRATISLAVA: CHRISTOPH WILLI
BALD GLUCK - POLEPSENf PIJAN 

v stl.vlslosu s týmto predstavenlm DI
vadelného a operného §ttldla VSMU mO
Zeme s radosťou kon§ta.tovať, Ze sa ob
javu nový talentovaný op·erný režisér. 
Je nim Mari6n Chudonkf, čerstvý ab· 
solvent VSMU, banskobystrický rodák. 
Dokázal to svojou diplomovou prácou, 
ré!lou Gluckovej opery Poleplent pijan 
(vznikla roku 1760, dva roky pred sláv
nym dielom Orfeus a Eurydlka). Vytvo· 
rll jej dramatick(! podobu na O.rovnl, za 
ktortl by sa nemusel hanblt ani reno
movaný prlslušn!k režisérskeho .,cechu". 
Chudovského ré!la Gluckovho u nás do
teraz neprávom obchádzaného diela -
to bol opravdivý .,MelsterstUck": hýrila 
nápaditosťou, sviežosťou a skvelým tem
porytmom. Pravda, svoj podiel na dob
rom vyznen! predstavenia ma jO. l všet
ci Chudovského spolupracovn!cl: prekla
dateľka dr. Ljuba Makovlck6, výltvarn!k 
Frantllek Llpt6k (zvlášť ho treba po· 
chválU za podarené javiskové hyperbo
ly). navrhovate! kostýmov Al el Votava, 
dirigent Gerhard Auer, pohybov! l hu
debni kooperátor!, asistenti ré!le, dlrl· 
genta a najmä niektor! sólisti. Z nich 
na prvej premiére zvlášť vynikli pred
staviteľ titulnej l1lohy Augustin Gr6f 
(Maturln), Ján Ouri!o (Kleon-Pluto) a 
Frantllek Ourlai! (Lukáš). Predviedli he
recký koncert plný vtipu, radosti z hry 
l nespornej tvorivosti - umocnený po
zoruhodnými výkonmi. Všetci traja ma
Jl1 pekné hlasy, zjavne dobré pedagogic
ké vedenie a preto maj(! nádejnl1 per
spektlvu uplatnenia sa. 

Chudovský sa v Polepšenom pijanovi 
prejavil aj ako upravovateľ - čim do
kumentoval aj svoj dramaturgický ta
lent. Jeho najdOle!ltejš!m čln-om bolo vy
tvorenie kódy predstavenia: zaradenlm 
fragmentu z predchádzajl1clch pljan
ských avantl1r postavil happy end ope
ry na hlavu a prekrstll .,polepšeného" 
pijana na .,nepolepšeného" (čl skOr ne
polepšlteľného l; tým dodal celku aktua
lizačný nádych. 

Skoda len, Ze Gluokov Polepšen1 pi
jan mal na VSMU Iba štyri predstavenia 
- dve premiéry a dve reprlzy (všetko 
v apr!ll t. r.). Počet operných predsta
venl na.. VSMU by sa mal prinajmenšom 
zdvojnásobiť - veď Ich Inštrumentálna 
zložka u! nie je závislá na výpomociach 
z radov orches tra opery SN D ako ke
dysll Ziada sa to tým skOr, že väčšina 
pos-táv je alternovaná. 

IGOR VAJDA 

KONZERVATORIVM BRATISLAVA: VI
TEZSLA V NOV AK - ZVIKOVSKt RARA
SOK 

Na predstavenie Novákovej opery Zvl
konkf rarálok, ktorú uviedli v posled
ných jl1nových dňoch poslucháči brati
slavského konzervatória v Dome kultl1ry 
v Ružinove, možno nazerať z viacerých 
hlad!sk. Bolo prlnosom poklal Ide o obo
hatenie operného života v našom hlav
nom meste a zdalo sa byť podnetným 
aj z dramaturgického hladiska. Veď to
to Novákovo dielo sa h ralo naposledy v 

. SND v roku 1928 a tiež ďalšie opery 
skl·adatela, majl1ceho taký vrelý vzťah k 
Slovensku, sn postupne vytrácali z re
pertoárov operných divadiel (l v Ce
chách ). Navyše mlad! konzervatoristi ve
novali Inscenáciu Roku českej hudby, 
čim v pohotovosti plnenia kultťirno-po
lltlckých l1loh predstihli a 1 nľektoré pro
fesionálne operné scény, ešte sa len 
chystajúce uviesť niektor(! z dosť stereo
typne hrávaných Dvorákových čl Smela
nových najznámejšlch opier. 

Po zhlladnutl predstavenia muslme 
však naše tvrdenie o drematurglckom 
prlnose trocha skorigovať. Z Novákovho 
zhudobnenla situačne-konverzačnej ko
médie z historického prostredia už to
"tlž značne vyprchalo čaro jemnej ero-

RECENZUJEME 
(Dokončenie zo 4. str.) 

Vo vlastnom výklade sa S!p zameria
va nielen na prerozprávanie prlslušné
ho operného deja, ale taktie! - a to 
predovšetkým - na vysvetlenie okolnos
ti vzniku toho čl onoho diela, na zauja
tie základných hodnotovtch stanovisk a 
na objasnenie t1lohy a funkcie konkré>t
neho operného diela v súčasnom sys
téme našej hudobnej kultOry. St-p sa sna
ž! pravdivo a nezkreslene ukázať mle·ru 
životaschopnosti každého diela . Neostý
cha sa upozorniť na zn!ženO moZnosť ko
munikácie niektorého diela so súčasným 
divákom a na druhej strane považuje 
za svoju . povinnosť otvorene povedať, 
ktorému dielu dopostar vera dlhujeme, 
alebo ktoré sme neprávom prehl!adall. 
K obrube sprievodcu u širokej verej
nosti Iste významnou mierou prispeje 
S!pov literárny štýl, cha'rakterlstlcký sna
hou o prehladnosť a výstižnosť a je po
dopretý autorovými vyhranentml 'kritic
kými postrehml. S!p vo svojej práci plne 
dokázal , Ze problémom opery dobre ro-

ltlckej féerle (aké sl na rozdiel od toh
to diela dodnes uchovalo napr. Ostrčl

. l ovo Poup~) a jeho parUttlra dosť ne
osobne -a chLadne vykresluje prostredie, 
sltuácľeT charektery. 

Hledajme teda pr!nos v lnscenačnom 
výsledku. Ten sa prlllš nel!šl od minu
loročnej Inscenácie Ferr-arlho Styroch 
grobianov, azda s tým rozdielom, že 
priestory ružinovského Domu kultl1ry 
umožnili postaviť na javisku menej lm
provlzovanl1 scénu (jej autor v bullet!· 
ne chýba), než tomu bolo na Kulttlrnom 
lete 1983 na nádvorl Sta•rej radnice. Re
žisér opery SND M. Flacher opäť rozo
hral na scéne uvornené predst-avenie, vy
užljl1c mladistvý elán a pohybové dls
poz!cle posluchá-čov V. a VI. ročnlka, 
opäť spolahllvo hral symfonický orches
ter školy pod taktovkou prof. V. Dane
ka. A presne tak ako vlani -aj teraz 
-mladi· adepti operného a koncertného 
spevu lepšie hrali než spievali, čo plati 
o M. Babjakovi v l1lohe pán-a Krištofa, 
L. Aghovej ako jeho žene Eliške, E. Mi
lacovej ako Markéta, E. Antolii!ovej v 
O.lohe Petra, ba 1 o M. Dvorskom v t1lo
he záletného Dačlckého. 

Napokon zostáva otázka, nakolko bol 
výber Zvlkovského raráška správny z 
hladiska pedagogického. Spevácke party 
tohto typu ťa!ko preveria technlokl1 pri
pravenosť mladých spevákov (na to je 
najvhodnejšia predromantlcká opera l. 
ale tieZ Ich muzikalitu a výrazovl1 vy
spelosť (ako to dokáZa vyslovená moder
nR). Z tohto hladiska bolo pre tlčlnku
jl1clch u!ltočnou školou aspoň spievanie 
s orchestrálnym sprievodom a pred pub
likom. Práve z dOvodov pedagogických 
by sl však zaslO.Zill l náročnejšie J.!.Ub
llkum, než predstavovali Ich spolu!lacl 
a generačn! druhovia, ·nešetriac! prejav
ml nadšenia. S. ALTAN 

KONZERVATORIVM ZILINA: GIOVANNI 
BATISTA PERGOtESI - LA SERVA PAD
RONA 

Z celo!lvotného diela G. B. Pergolesi
ho je dnes na jznámejšia buffa La 1ena 
padrona, k.torá pozostáva z dvoch dej 
stiev a árie pred oponou. Toto svle!e 
komorné dielko sa stalo tohto roku pred
metom štúdl·a žl.akov speváckeho oddele
nia na žilinskom konzervatóriu a jeho 
premiéra sa uskutočnila v Mestskom di
va-dle v Zlllne ( 22. 3. 1984). 

V hlavných úlohách vystúpil! K. Blel
člková a ko Serplna ( Zlačka z triedy prof. 
o. Fôtt lngerove j). M. Mackov v basovej 
l1lohe doktora Pandolfa (z t·rledy prof. 
A. Kublčku) a nemO. úlohu sluhu Ves
poneho stvOrnll Ľ. Mackovi!ák. Aj na
priek tomu, Ze žiakom ešte chýba oper
ná prax, všetci traJa úspešne zvládli svo
je t1lohy. Ich prejav bol uvo!nený, po 
speváckej stránke bez kazov a nelstOt, 
nápadltý po hereckej stránke - čo bý
va najv!!čšlm problémom žiackych pred
steven!. Navyše treba brať do t1vahy, 
Ze obaja sólisti sl1 v uvedenom diele 
v neustále j permanencii počas celého 
predstavenia (trvá asi hodinu čistého ča
su spevu), čo zaiste kladie nemalé náro
ky na fyzickú stránku začlnajt1ceho spe
váka. Za ·zmienku siť> ll l skutočnosť, Ze 
hlavná predst·avltelka je ešte len čer
stvou matul'antkou a svojim výkonom vt
borne obstála po boku svojich kolegov
absolventov. Je len škoda, že rec!tatl
vy toh to Intermezza neboli predvedené 
v plnom rozsahu. 

Predvedenie komickej opery G. B. Per
goleslho La serva Padrona žiakmi spe
váckeho oddelenia za sprievodu operné
ho orchestra pod vedenlm prof. R. Ulko
vltla a čembalového sprievodu prof. M. 
Poh6nkovej, za re!ljného naštudovania 
prof. M. Flab6neho bolo u! druhou 
(lspešnou premiérou na pOde Konzerv-a
tória v Zlllne. Sl1časne bolo uké!kou 
práce oddelenia l prehliadkou mladých 
talentov školy. K. CENKOVA 

zumle El je schopný o nich mnoho zauj!
mavého povedať. Iste nebudeme jeho 
sprievodcu posudzovať kritériami, ktoré 
kladieme na muzlkologtckO publikáciu
o nutnos·tl dOkladnej a zhrí\ujl1cej ve
deckej práce o českej opere však S!pov 
sprievodca mimochodom hovori - tá
to práca te však predovšetkým určená 
zanieteným, ale doteraz nepoučeným prl
vr!encom českého operného umenia. Ur
čite by sa mohlo diskutovať o celko
vom rozvrhu témy; v sOvlslostl s treťou 
časťou by bolo možné klásť otázky 
chladne výberu st1časných sklada.telov. 
Domnievam sa, že najm!! v moravskej 
opernej produkcii povojnového obdobia 
by sa našli pozoruhodné skladatelské 
zjRvy, ktoré by sl zaslú!lll samostatnú 
kapitolu. Namieste by bola taktie! po
žiadavka vidieť českO operu viac v ce
loeurópskom a v 20. storoč! l celosve
t-ovom kontexte. Hoci aj stručná zmien
ka o nových cestách českej opery a hu
dobného divadla na pódiách divadiel ma
lých foriem by Iste napovedala o sna
hách o Inováciu tradičných prlstupov a 
o celkovej mnohovrstevnMostl a zvrés
nenostl súčasného snaž~nla na tomto po
ll umeleckého tvorenia. 

M(ROSLAV BLAHYNKA 

) 

JUBILANTI 
~----~ 

ALOJZ NEMEC 
V augu9te tohto roku oslávil známy 

komol."ný hráč a člen Slovenskej filhar
mónie Alojz Nemec významné Zlvotné 
jubileum - sv-oje . šesťdesiatiny. Svoju 
dlhoročntl záslu!ntl umeleckt1 ka·rléru za
čal v roku 1945 ako komornt hráč novo
zalo!ebého Slovenského kvarteta, ktoré 
vzniklo z lnlclatlvy violistu Ladislava Hr
dinu. 

Alojz Nemec, rodák z Nových Zámkov 
( 15. a. 1924). absolvoval bratislavské 
"konzervatórium v roku 1946. Vo svojich 
šttldlách pokračoval nadväzne na Akade
mia !Ur Musik und darstellende Kunst vo 
VIedni v triede prof. Wolfganga Schnel
derhahna, ktoré ukončil v roku 1950. V 
tom Istom roku začal študovať na .rok 
predttm otvorenej Vysokej škole mtlzlc
kých umeni v Bratislave, kde absolvoval 
v roku 1954 verejným recitálom. Ze Alojz 
Nemec študoval rovnobe!ne so svojou 
umeleckou činnosťou, bolo v tom čase 
bežným javom. V prvých rokoch po vzni
ku VSMU tu . študovali ludla s ve!kým 
vekovým rozdielom, v snahe ziska( sl 
kvalifikáciu na domáce j vysokej škole, 
ktorá na Slovensku predtým neexiSilova
la. 

Aj komornl1 činnosť vyvljal A. Nemec 
popri svojej orchestrálnej činnosti; dlhé 
roky bol zástupcom koncertného ma jstra 
v Slovenskej filharmónii. 

Slovenské kvarteto v prvom svojom 
zlo!en! - V. Gabriel , A. Nemec, L. Hrdi
na a E. Mysllveček vzniklo z bývalého 
tzv. Aktardžlevovho kvartetT8 a popri beZ
nem kvartetovom repert-oári sa oriento
valo hneď v povojnových rokoch pre-

TEODOR LIPTÁK 
Dr. Teodor Lipták, CSc. patri k tým 

osobnostiam hudobno-kultúrneho záze
mia východného Slovensk-a, ktoré sa dl
hodobo podieľajú na jeho rozvo ji svo
jou vyhranenou hudobno-pedagogickou a 
všestrannou hudobnou pracovnou akti
vitou. 19. augusta t. r. sa v plnom tvo
rivom vypätl a v dobrom zdrav! neba
dane zaradil do r-adov päťdesiatnikov. 
Vst11p!l teda do obdobia, ktorému domi
nuje perspektive nových 'tvorivých člnov 
a v ktorom niet pr!llš mnoho ·času na 
osobn(! retrospektlvu, čl zast·avovanle sa. 
Charakter a výsledky jeho dotera jš ej 
práce sl však zasll1Zla aspoň stručn(! 
blograftckú a bibliografickú sumarizá
ciu. 

Hudobná aktivita jubilanta, ktorá sa 
prejavila u! počas štl1dla na gymnáziu 

· v Košiciach (mat. 1952), priviedla ho do 
kloavlrnej triedy prof. Marty Relterovej 
na Vyšše j hudobnej škole v Košiciach 
( abs. 1957 s vyznamenan!m J. Po dvoj
ročnej prezenčne j vojenskej slu!be 
( 1957-59 ) jeden rok pOsobll ako u čH el 
klavlrnej hry na Hudobnej škole a ďal
šie štyri ako učtter na Pedagogickom In
štitúte v Košiciach. V priebehu tohto ob
dobia sl popri zamestnani doplnil vzde
lanie na FFUK v Bratislave (hudobná 
výchova a hra na hudobnom nástroji ). 
Po zhíčenl inštlt11tov prišiel v roku 1964 
na Pedagoglckt1 fakultu UPJS do Pre
šova, kde ako skl1sený hudobnlk a kv-a
lifikovaný odbornlk pOsobl dodnes. Spe
clallzuje sa na hudobnú •teóriu, základy 
harmónie a polyfónle, hru na klavlrl 

dovšetkým na Interpretáciu modernej 
slovenskej tvorby. Bol•a to záslužná pio
nierska práca, ktorá Inšpirovala mno
hých slovenských skladatelov k naplsa
nlu komorných diel. Clenovla kvarteta 
zlsk<all v roku 1947 Cenu mesta Brati
slavy za propagáciu slovenskej hudobnej 
tvorby. 

Zalo!enlm Slovenského kvarteta v ro
ku 1957 zač!na nová éra v histórii In
terpretácie komornej hudby na Sloven
sku, Zrod t ohto st1boru možno v mnohom 
prlp!sať lnlclatlve Alo jza Nemca, k-torý 
po dohovore s Aladárom Móžlm hladal 
partnerov, ktor! by boli schopn! po
zdvihnúť a prekonať dotera jlílu úrove!'\ 
Interpretácie. Po zlskanl vynikajl1clch 
partnerov a po prvom pr!pravnom ob
dobi značne vzrástla t1rove1'\ Slovenské
ho kvarteta. Súbor postupne prekonal rá
mec svojho regionálneho významu, vy
pracoval sa na medziná rod n(! úroveň a 
absolvoval početné koncertné zá jazdy 
takmer do každého štátu Európy a reali
zoval l množstvo rozh lasových, televlz
nych a gramafónových nahrávok doma 
l v zahranič!. 

Okrem umeleckej činnosti Alojza Nem: 
ca v rámci Slovenského kva!'teta treba 
spomenl1ť jeho dnes u! takmer zabud
·nutú pedagogickú činnosť, ktorú vykoná
val v rokoch 1952-54 ako asistent na 
VSMU, ku ktore j sa oboh·atent množ-
8tvom skl1senostl opať vracia. V súčas
nosti pOsobl ako externý pedagóg na 
VSMU. 

Alojz Nemec pr itom dnes nevyk onáva 
len funkci u hráča Slovenského kvarteta, 
ale je 1 v mnohom jeho organizátor
ským poradcom a predovšetkým jeho do
kumentátorom a historikom. 

JAN ALBRECHT 

a Improvizáciu. Výrazne sa angažuje v 
školskej a mimoškolskej práci. 

K formovaniu vedomia a postojov bu
dúcich učiteľov hudobnej výchovy (!čln
ne prispieva vlastnou kvali•tnou pedago
gickou aktivitou (prednášky, semináre), 
pohotovými klavlrnyml sprievodmi ( 1968-
70 bol externým korepetltorom opery So 
v Košiciach), ale aj n eustálym zvyšo
vanlm svoj ich teoretických vedomosti, 
vedecko-výskumnou a publlkačnou čin
nosťou. Výsledky sa dostavili v podobe 
akademického titulu PhDr. (FFUK Brati
slava 1976 - rigorózna práca: Analýza 
výrazových prostriedkov romantickej 
harmónie l a vedeckej hodnoS/ti CSc. (UK 
Praha 1981 - dizertačná práca: Výskum 
postojov žiakov ZDS k hudobnýJ11 die
lam rOznych žánrov). 

V centre pozornosti jubilanta sa na
chádzaj(! otázky skvalltí'lovanla vyučo
vRcleho procesu v hudobnej výchove na 
zS a Pedagogicke j fakulte a otázky m-o
dernizácie vyučovania hudobnej výcho
vy ( rezortná (lloha ). Výsledky zverej
nil v zbornlkoch a predniesol na kon
ferenciách. K tomu treba prlpočltať i 
úspešn(! tvorbu vysokoškolských učeb
ných textov, metodických prlručlek a po
četné odborné články a recenzie hudob
ných podujat! v tlač i . 

Vo výpočte pracovných aktivit jubi
lanta nemalé miesto zaberá a j prednáš
ková činnosť, členstvo v Komls!l pre 
otázky h udobnej výchovy pri ZSS, prá
ca vo východoslovenskej odbočke zss, 
členstvo v porotách umeleckých sl1ťa!l 
ĽSU , SVOC, Melódie prlaterstva a ďalšia 
občianska -anga!ovanosť, ktoré bol! u! 
neraz a 1 verejne ocenené. 

FRANTISEK MATOS 

Za Karlom Krafkom 
Dňa 11. jdla t. r. zomrel za1ldlilf 

umelec PhDr. Karel Krafka, zaklada
Idei i!len Jan6i!kovho kvarteta a pro
felor hry na violoni!ele na brnen1kej 
JAMU. Znojemlkf rod6k (nar. 4. 1. 
1921) ltudoval hru na vloloni!ele naj
pn na brnen1kom konzenat6rlu a po 
jeho ab1olut6rlu pokračoval na JAMU, 
kde bol llakom VUu Cerného. Ako 
vloloni!elista Janái!kovho kvarteta pli· 
sobll v stbore nepretrllte od jeho 
zalolenia v roku 1947. Poi!aa 1vojho 
37-roi!ného pôsobenie v tomto sdbo
re 1a 10 IVOjlml kolegami pred1tavll 
na l'lac nel 2500 koncertoch v nedo
zlernom rade krajin vletkfch sveta · 
dielov. Hlbokf a zanietený z6ujem o 

hudbu v jej komplexno1t1 priviedol 
Karla Krafku k ltíadlu hudobnej ve
dy na brnen1kej univerzite, kde v ro
ku 1950 jeho íaspelnfm ukoni!enlm 
zlskal titul doktora filozofie. V Kar
lovi Krafkovl odlllel vysoko vzdala
nf hudobnlk, ktorý po dlhé roky bol 
ozajstnou dulou svojho s6boru. Tvo
rlvfm spôsobom pomáhal cibriť jeho 
ltflovf l komornt prejav. Spoluvy
tváral objavné lnterpretai!né prl1tupy 
Janái!kovho kvarteta a . zvyloval nos
nolt a estetlckd kvalitu nových lnter
pretai!nfch vfchodlsk. Opustil nb u
prostred činorodej práce. Cesť jeho 
pamiatke! -B-
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VIac ako po Iné roky sl pri prHe!ltos
tl 40. v~ročla SNP prlpomlname ttlto 
p~chu nalllch národn~ch dejln. Nielen 
preto, !e bolo najväčlllm protifalllstlc
k~m vystdpenlm odporu na európskom 
kontinente, !e vzniklo v tyle neprlatera, 
a t~m bolo Jedinečné, !e na jrozhodujd
cej!lou mierou prispelo k právu Cesko
slovenska stať sl po bok vUazn~ch lltá
t ov, ale aj preto, !e bolo národno-demo
kratick~m revolučn~m !rtedlom neskor
llej soclnltstlckej revoltlcle v CSR. 

Zvykne sa vravieť, !e ked prehovorln 
delá, mlčia mdzy. O SNP to určite ne
plat!. Protlfnlllstick~ hnev slovenského 
národa vytryskol t ak spontánne, že zn
chytil aj predstavtterov mdz - vera pub
licistov, splsovnterov l básnikov bojo
valo zbraňou a perom, vieme o činnos
ti Frontového divadla, aj o tom, že ume
n ie hralo v burcujdctch programoch Slo
bodného s lovenského vysiel ača poprad
nd dlohu. 

Ale fašizmus pomáhalt boriť 1 hudobn! 
tvorcovia - skladntelta (Ján Cikker), 
ale l Interpreti. Napriklad pri Slobod
nom s lovenskom vysielači pôsobil taneč
no-zábavn~ orchester. Do SNP sa vllak 
zapoJili aj členovia vojensk~ch hudieb 
- vo frontovej časti SNP hudobnou pro
dukciou v službách velenia povstaleckej 
armády v BanskeJ Bystrici, viacer! aj 
ako povstaleckl vojaci. Po dstupe do hOr 
hudobnlct bojovali so zbraľlou v ruke. 
Z nich nlekork! položili za nallu slobo
du svoje mladé životy. 
Vďaka publicite je z oblasti povsta

leckého reprodukčného umenia na jzná
mejllla činnosť Frontového divadla. Ked
že o zástoji hudobn!kov v SNP sa vo 
verejnosti skoro nič nevie, z mflzalky 
sme sa poklls lll zostaviť kaleldosk JP bo
jovej cesty hudobnlkov k s lobode tak , 
ako sl naň spom!na jll niektor! žijúci hu· 
dobn!cl , ktor! sa dokázali postaviť na 
ne lahkll stranu zápasu o nallu slobo
du. 

V centre Povstania pôsobila hudba 
Leteckej llkoly, ktorá po neskorllom zlll· 
čenl sa s posádkovou hudbou Martin 
bola oficiá lnou (a najväčšou ) povstnlec· 
kou hudbou s umelecko-po litt ck~m pos
lnnfm. Podliehala veleniu povs taleckej 
armády. Jej kapelnlkom bol vtedajš! 
llrtm. Jozef Balč!k, dirigen tom šrtm. Ema
nuel Stach. jozef Ba l č! k, dôstojn!k na 
dôchodku, ktorý žije ·v Banskej Bystri
cl, s t na časy, ked sa vojensk! hudob
nlcl dali do služieb boja proti fašizmu, 
spom!na nasledovne: 

Hudoba LeteckeJ Skoly sa pre svoJe 
tí lohy u SNP pripravovala už u Trenčian
skych Biskupiciach, odklal sa Leteckd 
Skola presťahovala do Banske/ Bystri
ce. Tu uelltel LeteckeJ Skoly mJr. Jlílius 
Trnka taJne pripravoval mila 1 niekto· 
rfích lnfích hudobnlkou, pouedan~ Jeho 
slovami - na velmi vdžne tílohy, kto
r~ nds u BanskeJ Bystrici l!akaJ/1. 

V Case uyhldsenla SNP mala hudba Le
teckeJ Skoly už 56 členov. Bol a to u teJ 
dobe Jedlnd uoJenskd hudba na utedaJ· 
Som okyptenom Slovensku (okrem Ar. 
m!1_dneJ hudby u Bratislave J, k tord bola 
schopnd Interpretova( hudobn~ skladby 
naplsan~ alebo upraven~ pre uelk!í or
chester, rozSireng o 3 flauty, 2 hoboJe, 
2 fagoty a 3 saxofóny, ktor~ In~ voJen
sk~ hudby nemali. 

ESte 28. augusta 1944 Srtm. Jlíllus Plo
uarlJI priniesol sprduu, že na budlícl deif 
part lzdnl zatítolJia na Bansk/1 Bystricu. 
VSetcl muzi kanti sme sa dohovori li na 
tom, že partlzdnou prlultame - ako mu
zikanti. Hoci sme od faSisticky zmOS· 
laJiíceho dlJstoJnlka dostali 36 puSiek, 2 
samopaly, debničku ndboJou a asi 30 
grandtou, aby sme vraJ "zamedzili pri · 
stup banditom do Raduanskfích kasdrnl", 
zbrane sme uložili u archive. 

Dtla 29. augusta asi o 7,30 hodine sme 
polJull strelbu z ndmestia (teraz ndmes
tle SNP} . Htífy Nemcov utekali smerom 
k Radvani - partlzdnl títol!lll a bllžlll 
sa k naSim kasdrflam. CeleJ hudbe som 
vydal rozkaz k ndstupu s hudobnfíml nd· 
stroJmi, vypochodovali sme pred kasdr
ne na Raduansk/1 cestu a zahrali sme 
ObrulJou pochod Volga, Volga, mat rod
naJa . .. 

Slovensk! a sovietski partlzdnl nds ob
klopili a srdelJne sme sa zul tali. Srtm. J. 
PiouarlJt dobre oulddal ruStlnu , so So
vietmi sme sa rfíchlo spriatelili, keď'!.e 
sme boli potom spolu ubytovant u Rad
uanskfích Jcasdrtlach . NesklJr sa naSa 
hudba odsťahovala do Mestskfích kasdr· 
nl, odiSla aJ hospoddrska sprdva kpt. 
Mastn~ho, a tak partlzdnskemu Stdbu 
kpt. Jegorova ostali cel~ Raduansk~ ka
sdrne. S fegoroucamt sme boli u stdl om 
kontakte, lJasto sme sa navSteuouall. Do· 
konca sme Im darovali nlekolko hudob· 
ných ndstroJou pre partlzdnsku dychov
ku. Zlal, neskorSt rýchly sled udalosti už 
znemo'!.nll JeJ zalo'!.enle, preto'!.e Ich fed· 
notJcy boli ntíten~ operouat u horských 
priestoroch okolia Prievidze, Zlaru nad 
Hronom, Nitry a Inde. 

Po vypuknuti SNP sa mnoh! hudobntcl 
v plneJ polnej hldslll na front. Po po
rade s ndlJelntkom Stdbu povstaleckeJ ar· 
mddy a po osobnom rozhodnuti uelltela 
1. /Js , armddy gen. Jdna Goltana bol 
zostavený 36·/Jl enný orchester tak, aby 
mohli byf zabezpelJen~ po'!.ladauky ar
mddy, aJ partlzdnou. O nlekolko dnt sa 
do slu'!.leb Povstania dali hudobntcl, kto
rt um od ArmddneJ. hudby u Bratisl ave 
- rotný Jdn MateJka, rotný Justin Pau -

udobníci v Povstaní 
l tk, lJatdr Ferdinand HrCJca a da/St. Ko
neCný stav bol 42 hudobntkou. V tomto 
poCte hudba LeteckeJ Skoly hrduala po 
cel/1 dobu Povstania na koncertoch u 
Ndrodnom dome pre ob/Janou, voJakov a 
partlzdnou, pre ranených bofountkou u 
povstaleckých nemocniciach u Banskef 
Bystrici, Zvolene, na SllalJI, u Podbrezo
vef, Brezne. Partlzdnsky a armddny Stdb 
mal uelk~ požiadavky, preto vznikli due 
líderky. Hrduall sme af na pohreboch 
padl ým boJountkom a politickým Cln!
telom. 

Pamlttdm sa ako dnes - v pruef tre
tine septembra bol o treba na pohrebe 
rusk~ho partlzdna zahra( sovietsku hym
nu, ktora sme eSte dobre nepo·znall. Jef 
notdclu sme urobili odpoCtíuantm z mos
Jcousk~ho rozhlasu - upravil som Ju pre 
dychový orchester. Neskôr ndm Ju so
vlets~l partlzdnl-hudobntcl pomohli vy
lepSif u sprievodných ndstrofoch. Až ne· 
skôr som sa dozvedel, 'te podobným spô· 
sobom fu zaptsal af npor. Teodor Hlrner 

hudby. Jednou z nich bola aj hudba po
sádky Zvolen [kapelnlk por. Ludvlk 
Adamčlk, dirigent por. Jozef Byte!) . Tá
to hudba plnila vo Zvolene tle Isté dio
hy ako bys trická hudba - umelecké a 
bojové dlohy. 

Hudba pe!ileho pluku 5 v Levoči sl 
zasluhuje zvlálltnu pozornosť. V máji 
1943 ju od J. BalčiJ<a prevzal kapelnlk 
por. Felix Knosp. Táto hudba dosahova
la velmi dobré umelecké v~sledky. Po 
vypuknut! SNP bol levoč 
celou hudbou nasaden~ do bojov~ch po
staven! pri Telgárte. Vlletcl hudobnlcl 
aj s kapeln!kom balt zaraden! do bojo
v~ch jednotiek v prvej l!nll, kde bojo
vali po boku kpt. Jána Juraja Staneka. 
Kapelnlk F. Knosp bol ran en~ , liečil sa 
v povstaleckej nemocnici na Sliači, od· 
ktar Sii 23. októbra dostal ako pacient 
ltetadlom do ZSSR. V I:vove sa dostal 
k Cs. armádnemu zboru, s nim potom 
do Krosna. Po smrti Vita Nejedlého pre
vzal jeho dychovtl hudbu, s ktorou od 

Hudba Leteckej lkoly za SNP. Banská Bystrica, október 1944. 
Sn!mka: archlv J. Balčfka, kapeln!ka Hudby LS 

u Martine. Ceskoslouensk/1 hymnu sme Dukly prešiel · už do Prahy. Táto oflclál· 
hrdua/1 Casto, nlekolkokrdt sme hrali aJ na hudba vltula vládne delegácie v L. 
hymny spofeneckých Stdtou. Na zluCo- Mlkull\lll, Prahe, Bratislave, Košiciach a 
uacom zfazde Jcomuntslicke} a socldlno· Inde. Felix Knosp pred odchodom do dô-
demokratlckef strany sme hrali aJ In- chodku bol členom orchestra Státneho 
ternactondlu. Ztuo si spomlnam na 4. ok- divadla v Košiciach, kde dodnes vypo-
t6ber - u dneSnom Leninovom parku máha v hudobnom archive. 
sme hrali naSu a sov ietsku hymnu na Hudobnlcl teda bojovali nielen md-
manlfestdctl t lslcou občanov, uofakou a zou, ale l so zbraňou v ruke, viacer! zn 
parttzdnou. nnllu slobodu aj padli. Ako nás lnformo-

Hudba Leteckef Skoly okrem suofef val Jozef Balčlk , Ide o t~chto hudob-
umeleckef činnosti plnila af boJov~ rílo- nlkov: 
hy. Bola rozdelend pre sprievod zbrani, - llrtm. Rudolf Stkula, krldlovák hud-
munlcle a proulantu do bojových pov- by Leteckej llkoly, padol pri Brezne, 
stant u Cremosnom a pri Telgdrte. Da- - čat. Ondrej Adelman, kr!dlovák z 
lef z fef Clenou bol o zostauen~ po'!.iarne, tej Is tej hudby, padol v Kremnlck~ch 
asanal!n~ a vyslobodzovacie družstvo a vrchoch pri návrate k rodine 28. ok-
dru'!.stuo obrany Jcasdrnl. Tieto družstvd tóbra 1944, 
plnili Qlohy v'!.dy po bombardouanl Ban· - elév Emil Ourlga , barytonista z te j 
skef Bystrice a na zuldStne rozkazy ve- Istej hudby, padol v Slánskych vrchoch 
l enia poustaleckef armddy. Organlzdto- pri prechode k partizánom, 
rom teJto bofouef Clnnosti bol Srtm. J(J, . - čat. Ján Malovec, barytonist a zvo-
l/us Piovarči, ktor ý mal na to výborn~ lenskej hudby, padol na PrašiveJ, 
odborn~ predpokl ady. - des. jozef Berky, prv~ trtlbkár le-

Pred astupom na Donoval y sa s nami vočske.J hudby, padol pri Telgárte. 
spoflla hudba posddky Mart in (Jcapelnl- Tento smutn~ zoznam doplňa Vladl-
kom bol npor. Teodor Hirner, dirigentom mir Strmeň z Banskej Bystrice, b~val~ 
prdp. Bonus Krdgel}, Jctord, ako my, do- prlslušnlk spomlnane j zvolenskej hudby, 
vtedy plnila umeleck~ 1 boJov~ 11/ohy. o d alllle mená: 
Kapelnlkom spofenfích hudieb sa stal - tenorista jozef Bačko, 
T. Hlrner, fa feho zdstupcom. Doued- - bubenlk Alojz Fatrslk, 
na sme sa držali a'!. do tístupu do hôr ktor! padli pri dstupe so zvolenskou hud-
a prechodu Povstania na partlzdnsky bou pri Brezne. je dosť možné, že ten-
spôsob bofa. PoCas barbarsk~ho bombar- to zoznam padl~ch hudobn!kov nie je 
douanla u priestore Star~ Hory - Do- llpln~. nám sa vllak viac nepodarilo zls-
noualy sme uykonduall dozorn/1 a strd'!.- tlť. 
nu službu, pomdhall pri maskovant ka- Vladimir S t r m e ň, pracovnlk Závodu 
n6nou a bofouef techniky. Po rozkaze vo- výpočtovej techniky, aj teraz aktlvny 
fensk~ho tístredla o rozpusten! pousta- člen dychovky a kra jského symfonické· 
leckef armddy a výzve SNR pokraCovat ho orchestra v Banskej Bystrici, s l tak-
u bofi partlzdnskym splJsobom, sa hudba to spomlna na dni SNP: 
rozdelila na trt skupiny. Pru/1 viedol 1. 
PlouarCI. Td sa dostala cez /)umbler a 
Margecany až ku KoS/ciam, kde sa ne
skôr spoflla s Prvým /Js. armddnym zbo-
rom. · 

DruM skupinu som viedol Ja, bolo 
nds 15 mu'!.ou. Na PraSiuef nds Nemci 
rozprdSIII ·- hudobnlcl sa pridali k ta
mo/Stm partlzdnskym skuptndm. Ja som 
ochorel na dyzent~rlu a s plk. NdbiHe
Jcom som sa dostal do nemocnice u Ban
skef Bystrici na tnfeJcCn~ oddelenie. Po 
uylleCent som sa nefakfí Cas skrýval, 
potom som preSiel cez vrchy a lesy do 
KoSte, Jede som sa prlhldsll na uofen
skom uelltelstue SNR. Poslali ma do Pop
radu a zadelili k Vofensk~mu umeleck~· 
mu saboru VIta NefedMho, kde som pô
sobil až do 19. Jtína 1945. Potom, a! do 
dôchodku, som bol v CSĽA Jcapelntkom. 

Tretiu skupinu, u podstate cel/1 hudbu 
z Martina, viedol T. Hlrner. Na Pra~luef 
Ich vSaJe zafalt Nemci a odtransporto
vali do zafateckých tdborou u Maďarsku, 
viacerým sa vSak podarilo u fs( . [ T. Hlr
ner uš iel z transportu v Bnlažsk~ch Oar
motách, prešiel na Slovensko, Ist~ čas 
sa skr9val v lesoch pri Modrom Kameni 
a potom sa spoJil s významnou odbo· 
jovou spravodajskou skupinou Bohull, na · 
pojenou na partizánsky štáb v ZSSR -
pozn. P. F.) 

Do SNP sn priamo zapojili a j dalšie 

NaSa hudba promenddne koncer tova
la, hrali sme pri odchode pancierových 
vlakov na front, pri pohreboch hrdinov 
SNP, no naSa hlavnd tíloha bolo plnlf 
bofou~ tílohy, Mali sme na starosti obra
nu zvolenských pohronských Jcast2rnt, 
hliadkovanie po meste. Po tístupe do h(Jr 
zaCiatkom novembra nastali krusn~ easy: 
front ďaleko, zdsoby '!.ladne, hustd hmla, 
sneh s dažďom, pouestn~ hvlzdanle mtn, 
letecký teror, u dollndch Nemci . , . Dos
tali sme rozkaz na ulastn/1 pttst preblt 
sa Je Ceruenef armdde. M nohých pochy
tali nemeck~ hliadky a odvliekli na aze
mle Maďarska, viacerým sa podarilo ufsf. 
Niektorým hudobnlkom sa vSak podarilo 
preblf Je Cervenef armdde. 

Ja som sa zachrdnil so skupi nou, Jcto
rd bola v dedine Richtdrovd pri Starých 
Hordch. Tam sa s nami u l esoch skrývali 
prtsluSntct Frontou~ho divadla pod ue
dentm Andrefa Bagara a pracountct Slo
bodn~ho slouensk~ho vysiela/Ja pod ve
dentm Tibora KoudlJa. VSetct sme ~tast
lluo 22. marca 1945 preSlt cez front a 
u obet Bystrd pri Mf}te pod Dumbterom 
sme sa pripoJili Je l:eruenef armdde. Z 
posddkouef hudby sa u dedinke Bald!e 
zachrdnlll Jcrtdloudk·s6llsta Srtm . Jozef 
Bytel, bubentk rtm. fdn Hlad a tenorista 
Srtm. Stefan Vlk. Ihneď po osloboden! 
Zvolena a Banskef Bystrice nds Cakall 
umeleck~ a politick~ tílohy - na svet · 

lo sa dostali pred Nemcamt vo ue'!.t ka· 
toltckeho kostola v Radvani ukryt~ . hu
dobnl ndstrofe a nutový matertdl scho
vaný v pivnlllnef miestnosti fedn~ho Cln
'!.iaka vo Zvolene. 

VIacer! hudobnlcl sa zapojili do protl
fa!ilstlckého zápasu elite pred vypuknu
Um SNP. K nim patr! aj pplk. v zálohe 
a podpredseda OV SZPB v Trebl!iove Pe
ter Bumbera. Mlad9 absolvent poddOS· 
tojnlckej !ikoly v Bardejove sa od roku 
1941 dostal postupne do posádkov9ch 
hudieb v Bratislave, Pre!love a Dolnom 
Kublne. Tu Ich 24. augusta 1944 poslali 
proti partizánom a dopadlo to tak, ako 
sa to vtedy v protlfa!llsticky naladenej 
slovenskeJ armáde stávalo často - vo· 
jac! sa pridali k partizánom. Bolo to v 
obci Sklablňa. Tu sa stal mlad~ hudob
nlk v partizánskeJ skupine Stefánlk ve
literom prepadovej čaty. 

Hudba ustdplla bltevnej vrave na vel· 
ml dlho - spomlna sl Peter B u m b e r a: 

Nezabudnem nikdy na spoluprdcu s 
pplk. VeliCkom, mfr. Popouom, npor, An· 
cipouom, vysoJcoSJcoldkom Jozefom Fra
tlom. Ani na llkviddciu nemecke/ voJen
skeJ misie gen. Ottu, Jctoref som bol 
svedkom, preto'!.e prdue vtedy sme prl!lt 
do martinských Jcasdrnt za npor. Cyri
lom Kuchtom po zbrane ndkladným au
tom. Bol som uelltelom povstaleckeJ fed· 
notky, obsadzovali sme Martin, okolitll 
dediny, Rafeck/1 dolinu. S II. partlzdn
skou brigddou M. R. Stefdnlka sme sld· 
ltll na Kuneradskom zdmku, potom na 
MartlnsJcgch holiach, bofoual som spolu 
s francazskyml partlzdnml. O akcii, Jcto
ref som velil u Poluust, sa dozvedeli u 
Hlavnom Stdbe partizdnskeho hnutia u 
Kyfeue, a dostal som za tlu vyznamena
nie. NesJc(Jr sme brdnlli fužný asek pou
staleck~ho frontu Krupina - Detva, s 
maforom Kozl ouom sme bofouall u pries
tore vrchu Kohat a pri SlauoSouclach 
sme sa 25. fanudra spoflll so spofenec
kou Rumunskou armddou. V Poprade som 
sa prlhldsll k Pru~mu Ceskoslovensk~mu 
armddnemu zboru a tu som po dlhých 
mesiacoch pruýkrdt opttf poCul hudbu. 

Pavol Ta k á č, profesor Konzervatória 
v Ko!ilclach, bol v čase Povstania pr!s
lu!lnlkom hudby Leteckej llkoly. jeho spo
mienky dokresfujtl a tmosféru t9chto 
čias: 

Veľkým zd'!.ltkom pre nds, povstalec· 
kých hudobntkov, bolo hranie sovietskeJ 
hymny. Rozprdvanle Jozefa BalCika z 
Banskef Bystrice by som doplnil af o. 
takýto poznat ok. Af keď sovietsku hym
nu sme už mali znotouana, predsa na 
rozkaz uofensk~ho tístredla stiahli spo· 
medzi sovietskych partlzdnou tých ob/Ja
nou, Jctort sa rozumeli hudbe, aby· urfJ· 
bill u hymne patrtCn~ hudobn~ korek
ttíry. Vldlm to ako dnes - do naSef 
sktíSobne uostel chlap ako hora, Rus, 
ako vystrihnutý z obrdzku - automat 
na pleci , sadd st za Jclautr. Hrd so· 
vletsku hymnu, na prtslusnom mieste 
udiera viac do kldues a hovori Jcapelnt· 
Jcoul: "Zdes nddo Jcr~pko Igra( .. , Eto 
gymna SouJetskouo SoJuza, a ne Jcaka
fa·nibud pesenkal" 

Na jdlhšiu cestu k hudbe Leteckej ško
ly mali vojaci z Bratislavy, ako o tom 
svedčia slová Ferdinanda H r č k u, čle· 
nn Státnej filharmónie Ko!itce : 

MoJa cesta k poustaleckef hudbe bola 
zlož/ta a možno p.ouedaf , že ozaf boJo· 
vd. SNP ma zastihlo ako ellua Armddnet 
hudby u Bratislave. V deti uypuknutla 
Povstania sme uSli ako motorizouand fed
notka u Case, ked Nemci naSe kasdr
ne u'!. za/Jali obsadzovať. V Batouanoch 
{dnes Partlzdnske}, nds uyzbroflll a na
sadili do bofa pri Zemianskych Kosto
lanoch, velil ndm ppor . Jtíllus Hronský. 
Ako '!.eleznd rota sme bofovalt af o Ba· 
touany, tam ndm ranili uelttela a z Caty 
sme ostali trafa, ostatnt padli. Hoci u 
noel nd.s vystriedala nové! fednotka, rd· 
no sme boli obkltíCent Nemcami a Ich 
" tlgramt•. Z obkltíCenla sme sa prebili 
traJa hudobntcl - VIliam SedlcVc, Gustdu 
Pavltk a fa. S ostatnými chlapcami z 
hudby sme sa stretli u lese pri hustef 
palbe. Tu sme na~li ranen~ho pousta
leck~ho poruCtJca. Po neuuerttelných dob· 
rodru'!.studch, pri ktorých život neraz vl· 
sei na uldsku, sme ranen~ho poruCtka 
horko-ta'!.Jco dopravili do zvolenske/ ne
mocnice. Odtlal som sa· dostal Je pousta
leckef hudbe do Banske/ Bystrice. Po fef 
pdde nasu skupinku zafall u mieste dneS
n~ho banskobystrlck~ho amfttedtra. Oslo
bodenia som sa do/Jal u bratislavskom 
praco_vnom tdbore. 

Okrem povstaleckej tlače, filmu, roz
hlasu a Frontového divadla to boli vo
Jenské hudby, velká rodina uvedomel~ch 
hudobn!kov-vlastencov, ktor! sa bezv~ 
hradne svojim umenlm, ale a J bojov~m 
elánom postavili do prv~ch radov povsta
lecke j armády alebo partizánskych od
dielov. S hr{josfou moZno povedať, že ani 
Jeden z hudbOnlkov, tlčastnlkov SNP, svoj 
lud nezradil, V!ietcl čestne splnili tl!O· 
hy , ktoré Im boli zverené. Mdzy nemi· 
čaU, ale pomáhali l ke d skromn9m, ale 
statočn~m podielom borU fa!llzmus a 
snovať začiatky soclallstického dne!lka. 
Lebo naile slávne SNP je preto velké, 
Ze pozostávalo z tlslcov a tlslcov drob
n9ch hrdins tiev, ktoré sa zliali v riavu, 
čo pomohla prelomiť hrádzu fa!ilzmu. 

PAVEL FABRY 


