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K jubileu Zväzu slovenskych skladatelov
V týchto dňoch oslavuje naša · vlast
štyridsiate výročie oslobodenia Ceskoslovenska Sovietskou ' armádou. Súčasne si
pripomlname štyridsa t rokov od ukončenia druhej svetovej vojny a porážky
fašizmu, ktorá umožnila vznik nového
fudovodemokratického Ceskoslovenskä.
To bolo základom pre nebývalý rozvoj
hospodárstva a kultúry nášho Judu, Po
oslobodenl a hlavne po februárovom vltazstve, zaznamenáva naša kultúra a v
nej hudobné umenie mimoriadny rozmach. Mo!no tvrdlf, že je to jedna z
výrazných čtt nášho súčasného života.
Rozvoj slovenskej národnej kultúry,
hlavne jej profesionálnej zložky, je skutočne historickým zlomom v kultúrnom
živote s lovenského národa. Profesionalizácia hudobného života, ktorému neobyčajne pomohol vznik rozmanitých 1~
štltúcll a Ich pôsobnost, umožnila rozsiahlu tvorivú činnost skladatelov, koncertných umelcov, hudobných vedcov a
teoretikov, pedagógov a organlzá torov.
Všestranný progres slovenského hudobného umenia a teórie datuje sa teda
.od doby, keď sa začali klásť základy
néšho socialistického zriadenia po februárovom vlfazstve a keď sa pod vedenim Komunistickej strany Ceskoslovenska zjednotil široký front skladatelov,
muzlkológov, kritikov a neskoršie l kon-

OTO FERENCZV

došlo k pretvorenlu Syndikátu českých
a slovenských skladatelov na Zväz čes
koslovenských skladatelov, a to 14. a
15. mája 1949 v rrahe na 11. zjazde čes
koslovenských skladatelov a hudobných
vedcov. Slavenski skladatelta sú v ňom
združeni v národnej slovenskej sekcii
ako súčasti Zväzu československých
skladatelov. Predsedom slovenskej sekcle sa stal Alexander Moyzes. V tomto
obdobi boli vo Zväze slovenských skladatelov organizovani len skladatelia a
hudobnl vedel. Počnúc týmto obdoblm,
teda rokom 1949, upevňuje sa Zväz čes 
koslovenských skladatelov ako vedúca
Ideová a výberová organizácia v oblasti
hudby v CSR.
~ozkvet hudobnej tvorby, rozvoj hudobného života, práca Inštitúcii, upevňu
jllca sa spolupráca českých a slovenských skladatelov a muzlkológov v rámcl Zvllzu československých skladatel ov,
opierajúca sa o všestranný rozmach našej kultúry a nášho národného hospodárstva, ktorému poskytla pevnti základňu 1 velkorysá Industrializácia Slovenska, to všetko pripravovalo pôdu pre
vznik samostatného národného skladatelského zväzu. K tejto významnej udalosti dochádza začiatkom roku 1955. Ak
listujeme v dokumentoch z tohto obdobia, nachádzame správu o celoštátnej
konferencii
Zväzu
československýc.h
skladatelov, ktorá sa konala v Prahe

Pre4seda Zvihra slovenskfch skladaterov n6rodnt umelec prof. O. Ferencly pobs
prfhovoru k tl!astnfkom Slávnostného 1asadnutJa OV ZSS v Dolaej Kr•pej.
Snlmka: P. Procházka
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certných umelcov v jednotnom tislU vytvorif slovenskti národnti hudbu. Za toto
obdobie zrod111 S!l hodnoty, ktoré predstavujú velký krok vpred pri vyrovnávani sa Slovenska s vyspelou hudobnou
kultúrou českou a ostatných národov.
Vznikom hudobných lnštltúcU, početn9m
t
1 ký h
d
ši 1 f
roz ren m ron u ume ec c a ve eckých pracovnikov, rozšlrovanlm a skva-
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vota, jeho neustálym spestrovan!m a
obohacovanlm, vytvorili sa predpoklad~
ďalšieho rozvoja. T9m sa dosiahlo, že.
l. slovenská hudba dnes predstupuje ako ucelená, s vojrázna profllovaná
hodnota,
2. slovenská hudobná kultúra stala sa
trvalou súčasťou národnej kultúry,
3. postupne sa vyrovnáva s vyspelou
kultúrou českou, tvoriac s ňou jednotný
celok,
4. akt!vne sa zúčastňuje na spestren!
a obohacovanl hodnôt medzinárodného
hudobného žl.vota.
Ak v t9chto dňoch oslavujeme 40. v9ročle oslobodenia našej vlas ti, je na,
mieste, aby sme sl 1 my, pracovn.cl v
oblasti .hudby, prlpomenul l Iné , pre n á s
významné výročie - . 30 rokov exlstencle Zväzu slovens kých skladatelov. Profll Zväzu slovenských skladatelov vytváral sa v priebehu tohto obdobia tak,
ako bol daný rozsah a forma jeho akt!vit. Ak dnes vystupuje Zväz slovenských
skladatelov ako dôležitá organizácia hudobného frontu, je to výslednica nelahkých zápasov o jeho profil. Zameranie
a poslanie Zväzu slovens kých skladatefov, ako ho dnes poznáme, bolo umožnené socialistickým spoločenským poriadkom a kultúrnou _politikou KSC a
jej snahou zaangažovať hudobné umenie do budovania novej socialistickej
spoločnosti. Je teda namieste pozrieť sa
spätne, a ko a v akých podmienkach vyrastala naša organizácia po oslobodenL
V prvej fáze, v obdobi po roku 1945.
za kladajú skladatelia Klub slovenských
sklada telov. Ten však mal úzke sta'iOV·
ské poslanie a jeho pozornos ť bola sústredená výlučne na tvorcov hudby. Po
febr uári 1948 vzniká Syndikát slovanských skladatelov, ktorý priniesol tú novatu, že sa vedia špecifických záujmov
s kladatelov zameriaval a j na rozvoj hudobného života všeobecne. Očividne ani
tento spôsob "spolkárenia" nestačil plntf širšie koncipované kultúrno-politické úlohy rozvoja hudobnej kulttiry tak,
ako Ich nastolovala poltt!ka KSC. Preto

21.-22. januára 1955 a na ktorej sa ro-

kovalo o dvoch dôležlt9ch otázkach:
1. o otázkach hudobnej tvorby z hJadiska potrieb socialistickej spoločnosti
a o úlohách Zväzu československých
J
skladate ov v zmysle uznesen! X. zjazdu KSC,
2. prerokovával sa nový organizačný
poriadok ~väzu československých skladatelov, ktor9 upresnll otázku členstva
ZCS ako výberovej tvorivej organizácie
s kladatelov, hudobných vedcov a koncertných umelcov.
Z nového organizačného poriadku vyplynuli dva závažné momenty:
1 · koncertn! umelci sa stali vedia s kladatelov a hudobných vedcov samostatnou zložkou Zväzu čes k os1ovens k<•1Ch
s kladatelov.
2

. organizačný poriadok vyfadoval
ustanovenie samostatné-ho Zväzu slovenk<· h kl d l
s 1cč ks a ate ov, ktorý v rámci Zväzu es oslovens kých s kladatelov nabradll jeho doterajšiu slovenskú sekciu.
Táto významná udalost našla v protokoloch konferencie tento záznam, ktorý
hodno odcitovať : "K založeniu Zväzu
slovenských s kladatelov dochádza 22. januára 1955 jednoduchým, ale zato doj!mavým aktom, keď zástupca s lovenských
sklada telov Eugen Suchoň vyhlásil us tanovenle Zväzu slovenských s kladateJov
a predseda Zväzu československých skla;
datelov Václav Dobiáš odovzdal spravavanie ďalšieho osudu slovenskej hudby
do staros tlivosti Zvllzu slovenských skladatelov. Objatlm spečatili doterajšie
prlatelstilo slovenských a českých skladatelov a záväzok ešte tes ne jšieho bra tského spolužitia a spolupráce v záujme
rozkvetu československej hudobnej kultúry." O päť dni nato, 27. januára 1955,
us kutočnil sa v Bratislave aktlv slovans kých delegátov konferencie, na ktorom
bol zvolený Výbor Zväzu slovenských
skladateJov, ktorý sa ako najvyšši orgán ujal činnosti a dal sl za úlohu vybudovať organizačne Zväz slovenských
skladatelov a pripravit jeho prvý zjazd.
Prvým predsedom Výboru Zväzu slovenských skladatelov sa s tal Dezider Kardoš, podpredsedami Zdenko Nováč e k a
Zdenko Mikula. Funkciu ta.Jomnlka ZSS
vykonával Simon Jurovs ký.
orga n\?;ač -

z

ného poriadku vyplynulo, fe Zväz slovensk9ch skladatelov je úzémnou tdeovou, výberovou organizáciou v rámci
zCs.
.
I. zjazd Zväzu slovenských skladatelov
k
sa opa! v decembri 1959 v malej sienl Reduty. Za predsedu bol zvolen9 Degg:~áš~ardoš, za podpredsedu Andrej
ll. zjazd Zväzu slovensk9ch skladatelov sa konal v novembri 1963. v miestnos tlach hotela Tatra. Za predsedu vo funkcii l. ta jomnlka - bol zvolený
Andrej Očenáš.
III. zjazd Zväzu slovenských s kladatelov sa konal v marci 1967 v zasadacej sieni Slovenskej národnej rady a za
Andrej Očenáš.
Vo februári 1969 sa konal mimoriadny
zjazd Zväzu slovensk<•ch sklada telov v
1
zasadačke SNR a za predsedu bol zvo1en9 Alexander Moyzes a podpredsedu
Ladis la v Slovák.
l. tajomnlka bol zvolen61

Na Valnom zhromažden! v apr!ll 19~0
za predsedu bol zvolený Oto Ferenczy a
za podpredsedu Ladislav Slovák.
IV. zjazd sa konal v októbri 1972 v
hoteli Devin, kedy za predsedu bol zvolený Eugen Suchoň, za podpredsedov
Zdenko Nováček a Oto Ferenczy.
V. zjazd Zväzu slovenských s kladatelov sa konal v marci 1977 v hoteli Devin, kedy bol za predsedu znovu zvolený Eugen Suchoň, za podpredsedov MlIan Novák a Pavol Bagin.
Vl. zjazd Zväzu slovens kých skladatelov sa konal v marci 1982 v Dome ROH
a za predsedu bol zvolený Oto Ferenczy, za 'p odpredsedov Milan Novák, Ladlslav Burlas a Pavol Bagin.
Na IV. zjazde ZSS bola us tanovená
funkcia vedúceho tajomnfka. Tieto funk cie postupne vykonávali Stefan Klimo,
Zdenko Mikula a v súčasnosti Alojz Luknár.
Tolko k hlstorlck9m momentom vzniku nášho zväzu. HovorU k tejto téme
viac, teda o jednotlivých etapách vývoja , znamenalo by citov ať a opakovať
hodnotenie či nnos ti a výsledky organlzácie, ako boli prevedené v jednotlivých
zjazdových správach. Je to bohatý, zaujl_mavý a neraz drama tický obraz o tom.

ako sa zväz vyvlja l a aké úlohy sl kládoL Hojne sme sa opierali 0 pomoc,
podnety a skúsenosti našich česk 9 ch ko·
legov, tak ako vôbec pri budovani
našej hudobnej kultúry boli stimuly česke j
národne hudby nenahradite lné
Poslanie a náplň činnosti z'väzu s lo·
venských skladateJov boli určované cielmi, ktoré v jednotlivých fázach pred
zväz kládol rozvoj národnej kultúry socialistickej spoločnosti. Koncepcia postavenia zväzu v rámci našej kultúry sa
vykryš talizova la v ďa lšom vývoji. Za klal
v prvých počiatkoch si niektor! č lenovla predstavovali celoštátny zväz ako Inš tltúclu s určitou mocenskou autoritou,
v priebehu v<•voja prevládol jedine
správny a mož~ý prlstup, ktor vldl vo
zväze Inštitúciu, ktorá svoju 9 autoritu
z!skava výsledkami činnosti svojich orgánov a členského a kt!vu. To bol prirodzený prlstup, ktorý súladU s úloha mi kultúrnych Inštitúci( a spoločensk9ch
organizácii pri plnen! úloh soclallstlckej výstavby v oblasti kultúry, ako bo1i s tanovené stran!ckyml uzneseniami a
závermi skladateJsk9ch zjazdov.
Ak 1 d l
t
se u eme vz ah členstva k jeho
organ 1z á c 11 , t re ba sl uve d om! t , že Zväz
s lovens k9ch skladateJov od svojho vzniku _predstavova l jedlnQ Inštitúciu, zdru·
žujucu sklada telov, Interpretov a teoretikov. Bolo preto prirodzené, že sa 0
členstvo uchádzali všetci významnejšl
pracovn!ci v tejto oblasti. Keďže zväz
sl vytýčil úlohu spolupôsoblf pri budovani socialistickej hudobnej kllltúry, mal
eminentný záujem zlskaf pre tento clef
široký akt!v. Počnúc februárom 1949 zača! sa hudobný život rozvljaf nezvyčajným tempom l rozsahom. Rozvoj tvorby .
vznik Inštitúcii, prllev nových kádrov ,
prinášal neraz zložité momenty, ktoré
bolo treba operatlvne riešiť, no nie vždy
bolo riešenie možné okamžite. Cas ta
chýbali kvalitné kádre a vhodné organizačné podmienky. Nielen v diskusných
prlspevkoch na zjazdoch, v člápkoch v
odbornej tldči, ale i na rokovani zv!l.zových orgánov znovu a znovu sa vracajú
problémy koordinácie práce hudobných
Inštitúcii, akcieschopnosti vedúcich orgánov, vzťah Judovej správy k rozvoju
hudobného života mimo Bratislavy, znavu sa nastolujú otázky hudobnej výchovy, staros tlivosti o amatérs ku obla st ,
problémy propagácie a pod. Keďže vera
z týchto podnetov nenašlo bezpros trednú realizáciu, vznik ol dojem, že vo zväze sa hm diskutuje. Prekonáva ť tieto
( Pokračova ~tie na 8. str. J
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• HUDOBNI:MU SKLADATEĽOVI A PEDAGOGOVI MILOSOVI KORINKOVI udelili ku Dňu učite
!ov titul Zaslililf učiter . Toto vyznamenanie prevzal na Bratislavskom hrade z rik ministra ikolstva SSR prof. J. Bulu. Touto formou ocenili stranicka a št,tne orgAny mimoriadne z6sluhy M. Kofinka pri skvalitňovani procesu vfučby na konzervatóriu a pri rozvoji slovenskej initruktlvnej
Hteratúry. Stčasne ttm ocenili jeho z6sluhy v
mimoikolskej práci, Ďajmä v Zväze slovenskfch
skladaterov.
• VECER HANDLOVÝCH ORGANOVÝCH KONCERTOV uskutočnilo 2. aprlla t. r. bratislavské
konzervatórium. Podujatte vhodne zapadlo do rozsiahlych Händlovfch a Bachovfch osl6v na tejto
ikole. Predstavili sa organistky Jilia Kaszbod,
Jana Boudod a Zuzana Janáčkov6. Arie z opery
Xerxes predniesla spev6čka Zdena Furmančoková.
Spoluúčinkoval Komorný orchester konzervatória
pod vedenlm prof. )Ana Praganta.
• VECER HANDLOVÝCH HUSĽOVÝCH SONAT
pri tej istej prllelltostl uskutočnilo bratislavské
konzervatórium 3. aprlla t. r. Do tohto dramaturgického z'meru vhodne zapadla vynikajica
troveň liakov nililch ročnlkov konzervatória. Prezentovali sa triedy prof. J. Pazderu a prof. A. Hillbllngovej. Ich liaci - M. Gaipar, M. Koi(k, ll.
Dac, G. Leginuzovt, B. Magdolenov' a P. Biely
demonitrovali nielen svoj taleat, ale i poaora·
bodné pedagogick6 vfsledky svojich profesorov.
Na čembale brali liaci prof. ll. Gr,ca a aa vio·
tončele liaci prof. K. Filipoviča. Na zber vy·
sttpil Komorat · orchester poslacb,~ov ll. rol!alka
(vedtel prof. Pudera), ktort predalesol Oanr·
túa k oratória Theodora.
ĽSU V SENCI oslhlla koncoa aprfla 25 ro·
kov svojho trvania. Pri tejto prllelitosti aorsaal·
zovala niekolko koncertov a alhnostnt akadé·
JDia, na ktorej vyattpiU btyali allaolveati tejto
ikoly. Akciu doplnila vernia61 pr6c bfvalfob all·
solveatov vttvarného odbora. ZAroveň abodaotlli
pr6ca a vtznam tejto lkoly a jej nezaatapltelat
miesto v tejto oblaati.
• PIJ PIILE!ITOSTI SESŤDESIATYCH N.UO·
DENIN l'I.OF. IlMY SKUHROVE) uaporiadalo 11.
aprlla t. r. bratialank6 koazarvat6riam albaostJlf koacart. VyattpiU aa ňom jej btyall i ati!aa·
nl liaci. Bola to vftan6 prehlidke trovae slo·
venakébo organového amenla a bilancia pedago·
gickfcb vtaledkov Jabllantky. V llroko konclpon·
nom programe aa predatavili liačky ). Kau6sod
a Z. )antčkovA, ale l organov6 umelkyne K. Haa·
zelovt a E. Hahnod. K vrchola vei!era patrilo
vysttpenie J. V. Michalku a najmi L. Sokola. Ivan
Sokol vzdal hold svoJej učitelke vo Fintle B dar
C. Francka. Predviedol dokonalt vtkon, ktort bol
ozdobou koncertu. Sokol najleplie dokuaeataje,
kam sa dopracovali liaci l . Skabrovej a dal vela
podnetov k tvab6m o tom, akou cestoa sa allerA
stčasnt org~novt interpret6cia. Jabilejnf večer
I . Skahrovej patril k udalostiam jarnej bratislavskej koncertnej sezóny.
ĽSU V HUMENNOM usporiadala lZ. aprlla
t. r. pri prUelltostl 3H. vtročia narodenia J. S.
Bacha celovečornf koncert z diel tohto velikAna
barokovej polyfónia, V programe ltoncerta tčin·
kovali liaci lkoly, ktorf predniesli diela aatora
počntc skladbami z Knilôčky pre Annu Masdalfi·
na Bachovi al po Temperovaný klavfr a diela organovej hudby. Sprievodné slovo pribUiilo pritom·
nfm poslucbtčom livot J. S. Bacha, Interpretované skladby i okolnosti ich .vzniku.
(F. G. )
•
V llAMCI ROZHLASOVtHO STODIA MLA·
DfCH vysttpilo 11. aprUa t. r. v Novom rozblaaovom stredlaka v Bratislave Moyzeaovo kvarteto
(Stanislav Mucha - 1. basie, Frantllek THrBk 2. husle, Alexander Lakatol - viola, Jb Slbik violončelo). Prednleali diela J. Haydna ( Sl6i!ikové
kvarteto C dar) , J. Si:1tu (Z. slAčikovli kvarteto)
a F. Schabert~t (Kvartetovt veta - AUesro ••·
aal) .
• ZOMREL MIROSLAV BUilGil. Ofia 2. aprlla
1!185 sa vo veku 41 rokov nthle skončila llvotn'
pt( Miroslava Bargra, pracovnlka katedry budobuej vtcbovy, umeleckého vedtcebo a dlrigeata
!enskliho spev,ckeho zbora Pedagogickej fakalty
UPJS v Preiove. Po ukončeni bratislavského koa·
zervatória, kde sa venoval ltidlu dirigovania a
kompozlcie, prijal v roku 1!11 mieato ačltela na
Pedagogickom inltitite v Prelove. Ezterne absol·
voval ittdlum hudobnej vedy na Filozofickej fa·
kulte Univerzity Komensk6ho v Bratislave. V rokoch 1!115-1977 dirigoval zbor Poddakelskliho
ukrajinského ludovliho stboru, s ktorým dosiahol
6specby nielen na domtcej pôde, ale l v zahranič(. Za tvorivf ·prlstap k prAcl v tomto stbore
bo vyznamenali v roku 1974 zlatou medailou OV
ZCSSP a medailou Ov Zväzu akraJinskýcb pracujicicb. V roku 1977 sa stal odborntm asistentom na Katedre hadobnej vfchovy Pedasoglckej
fakulty UPJS v Prelove. So zaaletenosťou sa ujal
vedenia !enskliho spevtckeho zboru a sačal novi etapu v jeho deJin,cb. V obdolll oslb 21. vtročia zalolenia !enského spevAckebo sbora
v
ikolskom roku 1984-85 sa vdaka Miroslavovi Bur·
grovl podarilo dosiahnuť vytilenli méta: na
ll. celoslovenskeJ sttall spevtckycb zborov doapelfch B kategórie v Banskej Bystrici posttpll
zbor do A kategórie s adelenlm ceny Osvetovliho
tstava v Bratialave za najlepll vtkon v stlali.
Miroslav Burgr odillel uprostred činorodej prAce
a dalekosiahlycb pltnov. Celtm jeho kr6tkym
llvotom sa ako niť tiahla 16ska k badlle, ai!ltel·
akému povolaniu, ale predovletktm k zborovéma
spevu, v ktorom nacbAdzal zmysel a spoločenskfi
uplatnenie avoJej odbornej činnosti . Pre hadob·
nt kulttru vtcbodnébo Slovenska bol prfnosom
• oblasti zbormajsterakej, pedagogickej l badobno-organiz6torskej a napriek toma, le na Peda·
gogicyj fakulte pasobil len nlekolko rokov, za.
.nechal po sebe vfraant atopa.
JÚLIA BUKOVINSKA

láv ostné zasadnutie ústr dn ·ho ýbor
Zväzu slovensk' ch skladatero
Uskutočnilo sa 22. aprUa 1985 v
Domove skladatelov v Dolnej KruRBj
pri prUelitosti 40. výročia oslobodenia Ceskoslovenska Sovietskou armádou a pri prllelitosti 31. výročia zalolenla Zväzu slovenskfch skladaterov. Ztčastnili sa bo i!lenovia a kandid6ti ústredného výboru Zväzu slovensktcb skladatelov, členovia kontrolnej komisie, pracovnlcl aparttu
Zvizu slovenskfch skladatelov, ktorl
dlhoročne pôsobili v tejto organizácii,
ako i po~etnl hostia. ~sadnutle ono·
ril podpredseda ZSS zasltlllf umelec
Ladislav Burlas, ktorý v otvAracom
prlbovore privltal vz,cnycb hosti nArodnfch umelcov MAriu Klloňovt·
Hubovt, Eugena Sucbotla, Jtna Cik·
kera, Andreja OčenAia a Dezldera
Kardola , dalej vedtceho oddelenia
kultiry ústredného vfboru Komuala·
ticket atrany Slovenska Rudolfa )urlka a jeho spolupracovnlčka dr. MagdaU!. . Clsúo9t, predseda Zvin i!ea·

dium a figa d mol Dmitrija Soatako·
vlča, v podani Eleny HoličkoveJ (sqprán) a Ľudovlta Marcingera (klavlrny sprievod) dve piesne 1 piesňo
vého cyklu Cesta, na slovt L. Novomeského, op. 19 od Alexandra Moyzesa a v Interpretácii Jindflcba Pazdoru (husle) a Ľudovlta Marclngera
Poéme macabre Eugena Suchoňa.
Po skončeni koncertu nasledovalo
odovzdanie spomienkových darov -a
vyznamenan(.
Ztkladnt organiz6cia Komunistic·
kej strany Slovenska a zbodnt vt·
bor llevolučnébo odborového bnaUa
pri Zvllze slovenskfcb skladatelov
prejavili svoju tetu a vdaku za dlho·
ročnt budovatelskt pr,cu vo funlicll
predsedu Zviza alovenakfch skladate·
lov udelenlm i!estného pamiatkového
daru ntrodnému umelcovi profeaoro·
vi Deziderovi K a r d o l o v i, ntrodnéma umelcovi profesorovi ADdrajovl
O ~ e a A l o v i, ia meaorlam a6rod·

K a b i e l o v i aa dlborol!at zúldat
prácu aa ekoaomickom tseka Zvbt
slovenaktch skladaterov.
Vedenie Zvln slovenskfch sklada·
telov, ZO KSS a ZV ROH pri ZSS rol·
bodli sa dalej udellt i!estnt tltal
Zasltlilý pracovnfk Zväzu slovea·
akých skladatelov llalene B a c l g 6·
l o v e l za dlboročaé pracovné a spo·
ločenské 16slaby na pracovlaka s
doc. dr. Alezandrovi Me ll cher o·
v l, CSc., za dlboroi!aé pracovn6 s
spoločenské ztslahy pri vedeal KraJ·
akej poboi!ky Zväzu slovenskfch
skladatelov v Baaskej Bystrici.
Ceatnf titul Vzorný pracoYDlk Zvl·
za slovenaktch skladatelov adeUII
Anne K o f l n k o v e 1 za dlboroi!at
tspelnt pr6cu na tseku dokumantt·
cle, Otflll M a r ti n i!l i! o v e j za dl·
boročnt svedomitt prAcu aa ekono·
mickom taeku, MArU M r t z o v e l 11
dlhoroi!at tspelat pr6cu na zahra·
ali!aom ralar6ta, Zuua S t o k l •·

e

e

Stčastoa SIAuostaébo IBiadaat.ia OV ZSS Y Oolaaj KrapaJ bol aj aalf koaorat koacart l h .orby sloYBnlkfcJi a Iq_•

vietakycb ekladatelov.

Snlmky: P. Procházka

z•···

kosloYeasktcb skladaterov dr.
ka Novička, CSc., vedtca budoba6bo
oddeleala . Mlaisteratva kulttry SSR
dr. Tatjaaa Okapcovt, vedtceho tajomalka Zvlza českfcb skladatelov a
koacertatch aaelcov Ladislava Ka·
blka, rladitera Sloveaakébo badollaf·
bo fondu AloJia Stulka, P"ébo aA·
mestnlka riaditela Slovkoncert• ial.
Ladfslava Ondrila a dalllch hosti.
Sltvaostnt
prlbovor
predaiasol
predseda ZSS nArodat amelec Oto
Ferenczy (publlkajeme ho v tplaom
zaeaf aa 1. a 8. straae tohto i!fsla).
Oalllm bodom slbnostdbo zasad·
nutla OV ZSS bol malf komornt koa·
ce rt z diel aallcb a sovietskych skla·
datelov. V podani klavlrietky Idy Cerneckej zazaela i!as( 1 Tatranskf.c b
potokov Jba Cikkera ako aj Prelt·

néma umelcovi profeaorovl Alesaa·
drovi
M o y 1 e 1 o v i,
n6rodaémo
umelcovi profesorovi Otovi F e r e ac s y a a, nAIOdnlima umelcovi profesorovi Eugenovi S a c b o ň o v l

s o v e j za dlhoroi!nt tapelnt .ors ani·
začnt a admlnlstraUvaa prAca, VIu·
te M a c b o v e j za dlhoroi!nt tspelnt organlz6torakt prAca na tHka
nilovtcb podajatf.

a udelenia i!eatn6ho uaaala ADne
K o v A f o v e 1 za dlboroi!né tapelaé
vedeale Krajskej pobočky sloveaskfcb skladatelov v Kollclach, !ela(·
re G a b u r o v e J za dlhoroi!at zts- •
lulnt pr,cu v zabraalčnoa referAte
a na tseku dokumeat6cle, Valbarse
H a r i! i k o v e 1 za dlboroi!a6 1tsld·
nt prAcu v sekretari6te Zvizu alo·
venskfch skladatelov, lludolfovl V an e k o v l za dlboroi!nt ztslulnt pn·
ca v Tvorivej komlail koncertntcb
umelcov, Alfrédovi Z e m a a o v 1 k li·
m 11 za dlboroi!at zblalnt pr6ca v
Tvorivej komilli ekladatalov, Udovi

Spomleakové dary predeedo• ZSS
a vyzaameaaatm pracovafkoa ZSS
odovzdal
vedtcl
taJomnlk
ZSS
dr. Alojz taknb.
Po skoai!enl slbaostn6bo zaaadaa·
tia Ostrednébo ytbora Zviza slovea·
skfcb akladatelo• ea koael al.vnoet·
nt spoloi!at olled, aa ktot;om jublll·
jtcema Zvizu aloveaskfcb akladata·
lov blabolelali a kr6tke po1dravá
prlpltky predalesll stdrabOYia dOC. l.
)arlk za OV KSS a Ladislav Kaltlk
za ZCSKU.
(·R· l

z podujati Zväzu slovenských skladatelov
Komorný koncert na počesf oslobodeni
Na počesť 40. . výročia oslobodenia
usporiadal ZSS 15. aprlla 1985 ko·
merný koncert v Mozartovej sieni na
Jiráskovej ulici. V pestrej drama tur·
glckej palete sa prezentovala sdča s
ná s lovens ká, če ská a s oviets ka tvorba.
V tlvodnej ·časti koncertu zazneli
Preltdlaa a rtsa d mol o. Soata·
kovli!a v podan[ klaviristky l. Ceraec·
kej. je to prekrásne dielo, pripominajllce rus.ký chorál vo svojom har·
Ú10nlckom pláne a monumentalita.
Fllga je s trhujllca vo svojej prostote, v schopnosti modelovaf velktl dra·
matlckll klenbu z jednoduchého nápa du priezračného ako rus ká fudová
pl eseň. Azda len v Interpretácii boli
určité rezervy, v narábanl s lldero·
vou jemnosťou a farebnosfou. Je to
Is te to najťažšie, čo možno od kla viris tu po žadovať. Ale šostakovičova
hudba priam vola la po jemnom ča 
rova nl s fa rbami a širokej tlderovej
varlabllnostl.
S ods tupom času s om mal na tomto koncer te opätovne možnost vypočut s l Barlasova Koac.,rtat soa6ta
pre basie a6lo v podan[ P. Mlcbalic•
- dielo, ktoré sa, žlal, rozpadáva len
na hru lnterva lových zoskupenl ; n evytvárajd však zmysluplný hudobný
obraz. Je to is te u! prekonaný spO·
s ob autorovej kompozičnej práce, vo
s vojeJ pods tate akademický a amorf·

n9. Cli9ba jej zrozumitelná prehlad·
nosf, Invenčná .,prlesvitnosf", v kto·
rej by poslucháč mohol rozpoznať in·
dlvlduálnosf nas tolen9ch a rozpracovaných myšlienok. V Interpretácii sa
pod č iarkli na jmä expreslvne stránky
diela.
V prvej čas u koncertu bola na
programe Soa6ta pre flaata a klavlr
B. Martin6 (1945), ktorá zaznela v
podani M. Jurkoviča a H. GtlforoveJ.
Mysllm s l, že to bol dobr9 drama·
turglcký čln .,vytlahnuf" posledného
z velkých reprezentantov českej bud·
by, aj ked táto sonáta nepatrl, podla
môjho názoru, práve k vrcholu skla·
datelovej tvorby. Je tu množstvo pre·
krásnych detailov, 1 ked celok má
svoje .,trhliny" v podobe fažkopád·
nejšle dotvorených ná~ednostl. U
skladatela s ta k velkým počtom apu·
sových člslel je vša k celkom prlro·
dzené a zákonité, že všetko nenesie
znaky tvorivej výnimočno sti a jedl·
nečnosu . Dobrá
interpretácia však
podčia rkla nesporné hodnoty diela.
V druhe j čas u programu odznela
opäť v podani M. )arkovii!a a H. Gal·
forovej premiéra diela Pavla Baglaa
- Soaatiaa per flaato e plaaoforte
ia modo clauico. Mysllm sl, že je
to dobrá hudba, hudba zbavená filo·
zoflcky sa tvárlaceho balastu a za·
hmlievanla ,s(lvlslostl. Zdá sa, !e ta- .,
to je tá na jfa i!~la cesta : oprieť sa o

jasne sformulovaný nápad a potom s
nim cielavedome a tvorivo pracovat.
Vzhladom na pôsobivý Invenčný po·
tenclál by toto dielo znieslo l tro·
cha väčš ie rozmery. Cltlf, že je tu
ešte priestor na variabilnejšie rozvet·
vanie myšlienok. Inak pre svedčivé in·
terpretácla stála plne v službách toh·
to diela. Dosť vážne výhrady treba
vysloviť na adresu Zlaaerovtch Ples·
nl o jari (na slová J. Kostru) v po·
dan( zash1ž1lého umelca dr. G. Pappa
s E. Pappovoa. Je to dielo bez lnven·
cle a fyziognómiou expres ivity, ale
len navonok zacielenej. Všetko sa tu
klže po povrchu a poslucháč musi
pocitU tllto prázdnotll, pretože na·
miesto estetického zážitku sa dostav!
nedeflnovatelný pocit rozčarovania.
Na záver sme sl vypočuli prekrás·
nu Sachoňova Faatúla pra bula a
klavfr, op. 7 ( Largbetto un poea rubato) v presvedčlvom podan! man!e·
lov Michalicovcov. A práve týmto
dielom sa dôstojne zavfšll komornt
koncert, ktorý až na spomenuté, ume·
lecky málo presvedčivé diela bol po
stránke dramaturgickej l umeleckeJ
hodnotný a prlfa!livý. Škoda len, že
interpreti hrali _pred malou bfstkou
poslucháčov. Pri dobrej propagácii by
sa Mozartova sieň bola určite zapi·
nlla do posledného miesta.

1001, Ji'ICI!I

OSLOBODENIE - stála

idea pre ~menie

Oslobodenie Ceskoslovenska Sovietskou armádou stalo sa rozhoduj6clm medznfkom v dejinách naiich národov pri ich orientácii
na budovanie socialistickej spoločnosti. Jeho vplyv sa vtrazne prejavil vo vietktch sférach politického, ekonomického a spalo·
čenského ~nvota, oblasť kultlíry á umenia ne vynfmaj6c. Dnes, ked' oslavujeme 40 rokov slobodného livota, neustále si uvedomujeme, akf je odkaz spred iltyroch deeaťročf neustále IJvt a aktuálny. Redakcia Hudobného livoto sa preto rozhodla osloviť
nlekolkých predstavitelov nálho hudobnélio umenia, aby v odpovedi na jedin6 otázku - Co PRE VASU TVORBU ZNAMEN ÄLO
OSLOBODENIE A SOCIALISTICKÝ ROZVOJ NA SEJ VLASTI - aspoň v stručnosti charakterizovali, ako sa táto dojinná udalosť
a nasledujici vtvoj odzrkadlil v ich tvorivom tísiU.

Národný umelec ANDREJ OČENAš,
skladater
Už na gymnáziu učil som sa v jazyku gréckom túto
vetu - prlsahu gréckych hrdinov: "Pútnlku, zvestuj
Lakedajmonským, že mi tu mftvl ležlme, ako zákony
kár:all nám". Tento silný a Inšpirujúci duch klasických
dejln nás poučil, ba zavial mnoho z jeho h.rdinstva až
k nám, ako krásny priklad lásky k vlasti. A plnili ho
prlkladne zacelenými srdciami hrdinovia pri Leningrade, Stal!ngradčania a všade celá mohutná Sovietska armáda, ked' ~šlo o záchranu Judskej cti a záchranu vlasti. Cest a hrdinské ludské cltenle zasiahlo aj naše povedomie vtedy, ked išlo o pravú ludskost a milovanú
vlast. Slovenské národn"é povstanie, Pražské povstanie
a celosvetový odpor proti zlu, proti skazonosnej vojne,
to je novodobé poznanie, že muslme predovšetkým zan echať po sebe na našej planéte život plný sily, prehriaty ctou a túžbou po kráse, ako l plodnú zrefo~
Judského ducha.
Z111 sme tu v čase, ked' sa medzi ludml zahniezdila
neistota zo zlovestného zajtrajška, z vojny. A ludstvo
ju aj pocltllo ako skazu. Znenávideli sme ju. Avšak
skryté sily zla poskytl! jej vždy dost tmavých tieňov
odklal v prlhodnom čase vystl1pila.
Ale história zmobll1zovala sily, ktoré dali ludstvu
priestor !! čas, aby sa v ňom zrodila povinnost .človeka
k človeku. A to osudové zvolanie básnika "žit a čl zhynúť" zocelllo ludské srdcia proti nespravodllvej vojne
na celom svete, ale aj u nás! Aj nám znel historický
povel: "ako zákony kázali nám", pretože nebolo vyššieho a ušlachtilejšleho prlkazu ako splniť túžbu po živote
a vykúpU slobodu a j smrtou.
A oslobodenie sa· stalo skutkom. Socialistické túžby
sa zákonite zakorenili a z roka na rok dozrieva štastnejšl zajtrajšok z Judského hrdinstva aj u nás. Ak sa
na. svete nemOže nič stratU - ako nás v škole uč111 potom verlm, že tu medzi nami zostáva kus nášho dob·
rého úsilia. To s(l zrniečka, z ktorých vzniká ludské
štastie tu, na zemi. Snažll som sa a.J Ja prlčlnU sa
o duchovné skyprenle zemskej hrudy a zaradiť sa medzi
tých, čo túto vieru plnili a plnia.

Národný umele~ DEZIDER KARDOS,
skladater
Jednoducho povedané všetko, po čom mladý, uvedomelý umelec v plnom tvorivom rozlete t(lžll. Všetko, o
čom som sa predtým neodvážll ani snlvat, stalo sa skutočnosťou. Množstvo nových Inšpiračných podnetov rozšlrllo moju tvorbu o nové diela, o novú hudbu, ktorá
oddane slúži svojmu národu a socialistickej vlasu. Moje
partitúry spievajú o láske k rodnej zemi, o vďake našim osloboditelom, presvedčivo oslavujú naše hrdé novodobé dejiny, pomáhajú každodennému budovatelskému úsiliu nášho ludu a neustále bojujú za pokojný život na našej zemi. Pretože svoje skladatelské, pedagogické 1 organizátorské plány mOžem dôstojne zavfš!ť
len v mier! - !nej možnosti n!etl

Národný umelec LADISLAV SLOVAK,
koncertný umelec
Budem celkom konkrétny. Len oslobodenie našej vlasti a život v miert umožnllo:
Založenie VSMU, na ktorej som mohol študovať dirigovanie u národného umelca Václava Tallcha a kde
som dnes profesorom.
Založenie Slovenskej filharmónie, v ktorej som bol
20 rokov šéfdirigentom.
Možnost pracovať v Ceskoslovenskom rozhlase, kje
som s pomocou vtedajšieho vedenia mohol založiť Miešaný zbor Cs. rozhlasu, ktorý sa stal neskOr základom
Slovenského filharmonického zboru.
A nakoniec tá šťastná a obrovská možnost študovať
a pracovať v Leningradskej filharmónii ako asistent
slávneho dirigenta J. A. Mravlnského.
Som dieťaťom oslobodenia a živým svedkom socialistického rozvoja našej vlasti. Na tejto dejinnej základni
som mohol osobne umelecky rásť, zo všetkých sU pomáhať našej rozvljajúcej sa socialistickej kultúre a tak
s vďakou slúžiť svojej vlasti.

logic ké problémy dnešného sveta. Rovnakým svia tkom
bol pre mňa ENIAC so spotrebou menšej elektrárne.
Obdivova l som velké projekty - o to viac, že som začínal na povojnovom rumovisku. Píšem o tom preto, lebo si mysllm, že to boli klúčové zdroje mojej hudobnej
tvorby - ved' klúč k brána m, ktoré si otvárame v dospelosti a zrelosti sú ukryté hlboko v našej mladosti.
Velkým projektom bolo budovanie socialistickej spoloč
nosti. V roku 1948 bola to pre mňa utópia - dnes
skutočnost, v ktorej som prež!l doterajši život. Pozerám
naspäť s pocitom, že som žil v obrovskom laboratóriu,
kde · sa neustále tvorilo niečo nové. Chvilami som bol
experimentátorom, chvllami sa experimentovalo so
mnou. Výsledkom bádania má byt po novom a lepšie
žijúca spoločnost. Socializmus, o ktorom snlvali už dávnl utopisti a klas!kovia 1.9 . a 20. storočia, je velký realistický projekt, ku ktorého uskutočneniu viedla a vodie zložitá a často tŕni s tá cesta. Verfm, že dospeje
k vrcholu, ked zlúči v sebe najhodnotnejšie dedičstvo
histórie so stále novými a zásadnými poznatkami prirodných vied, techniky, ekonómie a spoloče nských vied.
Viera v nezastupitelnost umenia - hudby dáva ml pocit platnosti v tomto valkom procese prestavby sveta.

Doc. dr. LADISLAV MOKRÝ, CSc.,
muzikológ
Oslobodenie našej vlasu po odstupe štyroch desatročl
chápem nielen ako svetodejinné viťazstvo nad fašizmom
a osudový prelom v histórii našich národov, ale aj ako
kvalitatlvny zvrat v slovenskom hudobnom umeni. V slobode a mieri rozvljajúca sa socialistická spoločnost
poskytla mojej generácU jedinečnú šancu dôkladne, profesionálne sa pripravit na svoje poslanie v našej hudobnej kultúre. To, čo sa ešte nie tak dávno pohfdavo
označovalo ako "brotlose Kunst", stalo sa nám zmyslom
a náplňou života, prlležitostou realizovať svoje tvorivé
amblc!e a uplatnlt svoje schopnost! v službe spoločnej
vec!. Nechceli sme byt a an! sme nebol! len pasívnymi
svedkami zrodu dnešnej tak velkolepo rozvinutej slovenskej hudobnej kultúry. Na rôznych postoch - vo
vedeckom výskume, ktorým sa muzikológia po prvý raz
v histórll našej umenovedy konštituovala ako rovnoprávna vedecká discipllna, v publicistickej a propagač
nej činnosti, v práci pedagogickej 1 organizátorskej vykonali moji ro.vesnlci závažnú prácu, bez ktorej by naša prltomnost ·bala podstatne chudobnejšia. To nie, je
nadnesené konštatovanie, ale skOr záväzok pokračovať
v tejto práci ešte intenztvnejš!e.

Za~úžllá umelkyňa KLARA HAVLfKOVA.
koncertné

umelkyňa

Patrlm ku generácii, ktorá vst(lplla do života v čase,
ked sa práve v dOsledku nášho oslobodenia postupne
konštituovali a začali rozvljat svoju činnost nové profesionálne kultúrne Inštitúcie. Pre hudobný život je
tento priaznivý vývoj zvlá šť prlznačný.
A tak som sa po absolvova nl bratislavského konzervatória mohla zapfsat na práve založenťí Vysokťí školu
múzických umeni v Bratislave. Ak úroveň umeleckej
školy určuje predovšetkým osobnost · pedagógov, tak
naša VSMU mala hned pri štarte štastie na také · vý~;~z
né osobnosti, akými boli národn! umelci V. Tallch,
A. Moyzes, J. Cikker, A. Bagar, z mOjho hladiska predovšetkým prof. A. Kafendová a prof. R. Macudzinskl.
Ked' som absolvovala školu, existovala už Slovenská
filharmónia, s oneskorenlm sa začala organizovať koncertná agentúra. Ku koncertnému uplatneniu mi veru
nie velmi pomohol ani červený diplom. Názor, že treba
pomáhať mladým umelcom pri vstupe na koncertnú cestu, sa v praxi presadil až pri ďalšej generácii.
No aj tak to bolo pre slovenskú hudbu velké, skutočne vý nimočné obdobie, charakteristické najmä vznikom celého radu vynikaj úcich diel, ktoré dnes tvoria
základy našej hudobnej kultúry. My sme Ich uvádzali
premié rovo a hrali na početných brigádach po celej
našej vlasti, a to predovšetkým z nadšenia a presvedčen ia , aké sa nedá naorganizovat ani zaplatlt. Toto
na dšenie a zaujatie pre skvelé diela našej hudby mi
natrvalo ostalo ako dedičstvo velkej doby.
Bola by som š ťastná, keby sme sa dokázali k pozltlvnym stránkam tohto obdobia vrátit , c!elavedome ich
rozv!jat a dnešné velké vymoženosti a širokú škálu
možnosti uplatnenia mohli umocnit našim nadšenlm a
presvedčenlm.

Zaslúžilý umelec ILJA ZELJENKA,
skladater
Hoci som prežlval vojnu v detskom veku, myslfm sl,
že .poznačila výrazne mOj ďal š! život. Oslobodenie a koniec vojny sl pamätám ako ohromný výbuch radosti.
Začlnat život na ruinách predurčilo asi moju generáciu k túžbe budovania nového a krajšieho. S ' detsky
naivným odhodlanlm, s romantizmom čerpaným z rozprávok, vstúpil som do života a sveta dospelých zložitého, často nelútostného, plného zvratov a prekvapenl s výhrami i prehra mi. Vždy však prevládal pocit
aktivity, dôvery a nad šenia z Judského génia. Hrdinami
mojej mladosti boli vedel a technici. Rozbitie atómu
bolo pre mňa sviatkom Yudského umu, netušiac ale z
neho vyplýva júce nebezpečie. Po vojne sa nemyslela na
ďalšiu vojnu. O cestách do kozmu som snlval už ako
chlapec. Preto druhým sviatkom mojej mladosti bol
Sputnik l a Gagarin, netušiac pravda vývoj k ,,hviezdnym vojnám". M!lova l som cllémiu, net1.1šlac zase eko·

HANUŠ DOMANSKÝ,
skladater
Ako prlslušnlk mladej generácie si v plnej miere uvedomujem, čo znamenalo a znamená oslobodenie našej
vlasti. V ten deň, v tú hodinu pred štyridsiatimi rokmi
sa zapustili korene nového života našej spoločnosti.
Novonastúpená socialistická cesta vytvorila nebývalé
možnosti a podmienky pre aktlvny rozvoj hudobne j
kultúry na báze pokrokových hudobných a národných
tradlcil, v s úla de s potrebami č lov e k a. Hudobné ume·
n(e via c ako kedykolvek predtým je sprlstupňované ši·
rokej verejnos ti, plni významné ideové, esteticko-výchovné a s poloč e nské funkcie. Táto skutočnos t sa prejavila vo vzniku nových hudobných centier, inštitúcii,
orchestrov, hudobných divadiel, súborov, atd. Prehlbil
sa význam a posla nie záujmovo-umeleckej činnosti ako
dôležitého · čin itel a rozvlja nla prirodzenej hudobnosti
a tv orive j a ktivity človeka. Prakt!ck.y až po osloboden!

sa za čfn a systematlcl<y budovať siet hudobn9ch Inštitúci!, kultúrno-spoločens kých a osvetových zariad eni, ktoré spolu s umeleck9mi agentúrami a umeleckými lnšti·
túciamt sú nos ite!mi a organizátormi rozsiahleho hu·
dobného i koncertného života. Hudobné školstvo vychova lo celý rad výrazných osobnosti, ktoré dnes š friu
dobré meno slovenského interpretačného ume nia i \'
zahranič!. Osobitne treba vyzdvihnúť sta rostlivosť o
mladú um eleckú generáciu. Pamätám sl dobre, ako bolo
pre mňa dôležité, že som sa po sko n čen i štítdi! mohol
stat členom Kruhu mladých s klada te rov pri Zv!ize s love nských s kl ada terov a neskoršie aj členom zvl!zu. Mohol som tak dalej rozvljat svoje tvorivé amblcie s pocitom, že nie som osamotený, že jestvuje záujem o mô j
umelec ký rast. Preto sa cltim zodpovedný za to, čo
a ko sklada tel vytvorlm. Mysllm tým nielen zodpoved nost pred sebou samým, ale aj pred spoločno s ťou. Hudobná tvorba musi byt odrazom života s poločno s ti a.
človeka v n ej, aby svojou SKou, ktorú nespome hudba
má, mobil!zovala ušlachtilé vlastnosti č lo vek a u pozitív·
ne na neho pôsobila, a by prehlbovala jeho citové a este·
tické zázemie i vzťah k súčasnému dianiu. 40. výročie
oslobodenia, táto významná dejinná uda lost, ma lnšpi·
revala k vytvoreniu Koncertu pre klavlr a orch ester,
ktorý mal premiéru na tohtoročnom Týždni nove j slovenskej hudobnej tvorby.

IGOR DIBAK,
skladater
Narodil som sa až po vojne. Preto som nemohol osob·
ne zažiť tú krásnu atmosféru, ktorá vládla v našej vlasti, ked' prišli n ašl osloboditelia. Prežlvam však a tmosféru budovania socialistic-kej vlasti. Pri jubileách sa
však človek zamýšla nad minulosťou, hodnoti, plánuje,
aby mohol svojim dielom a podielom zvelaďovať našu
krásnu vlast.
Pre mňa ako skladatela je 40. výročie oslobodenia
skutočnosťou, že naša spoločnost žije 40 rokov v mterl, a že týc h 40 rokov znamená aj obrovský rozmach
kultúry. Nebyť slobody, nebol by som mohol vy štud ova ť,
tvoriť a prac ovať. Nebol by som nikdy počul krásne
tóny hudby, a nikdy by som ju n ebol mohol tvoriť.
Táto vďaka by sa mala premi etnuť do tvorby. Napisal som viacero skladieb s priamou dedikáciou, teda
angažované diela. Mysllm si však, že nielen dedikovanlm sa človek hlási k odkazu minulosti a vyjadru je
svoj vzťah k· socialistickej prltomnostl. Je to predovšetkým postoj umelca k spoločnosti, k politike, k socializmu. Je to presvedčenie o správnosti zvolenej cesty.
To, o čo sa snaž! str;ana a spoločnost, by sa malo premietnuť do postojov tvorcu a tým aj do jeho diela a_
práce. Preto aj pri tohtoročnom jubileu ma l by si každý
tvorca uvedomiť svoje miesto a podiel na budovan(
socialistickej kultúry.
Hudba má obrovskú silu, estetickými pros triedkami
pôsobi až ideologicky. Ako skladatel i ako riadiaci
pracovnlk, ktorý má stále na zreteli, že hudba má
schopnost a silu formovať nového č lov eka, chcem nielen svojou tvorbou, ale aj rozhlasovou prácou sa podielat na ďalšom rozvoj! našej slovenskej socialistickej
hudby.

IDA CERNECKA,
koncertná

umelkyňa

Patrlm ku generácii, ktorá nezažila hrôzy vojnového
ná sil~a. Z rozprávania staršlch však viem, aký obrovsk9
rozvoj slovenskej hudobnej kultúry nas tal po osloboden!. Založenie dôležitých profesionálnych inštitúci!,
prudký rozmach koncertného života znamená v porov·
nani s minulosťou rozšlrenle možnosti uplatnenia koncertných umelcov. Sprlstupnenie hudobného umenia
všetkým vrstvám spoločnosti kladie na hudobné Inšti túcie i Interpretov špecifické požiadavky - nielen sprostredkovať vrcholný estetick~ zážitok, ale zároveň i vyc hovávať kvalitné publikum.
Je obdivuhodné, ak(! velkú pozornosť venu je naša spoločnost mladým talentom. Už počas št(ld!l majú možnost účinkovať s popredným! profesionálnymi orchestrami, dostat sa do kontaktu s r ozhlasom v relácii Stúdia
mladých, vystupovať v rámci Prehliadok mladých koncertn9ch umelcov. Významné je poskytovanie tvorivých
štipendi!, velký význam ma jú zahraničné študijné pobyty. Sama som mala šťastie využit všetky tieto možnosti. Preto sa snažlm svojou koncertnou i pedagogickou činnosťou prispievať k ďalšiemu rozvoju hudobn~
ho umenia na Slovensku.

PETER MICHALICA,
koncertný umelec
Patrlm k povojnovej gener4cii, preto o hrôzach vojny viem Iba z rozprávania čl z literatúry. Viem sl živo
predstaviť akým obrovským inšpiračným zdro jom bol
pre tvorcov umenia koniec vojny a začiatok života v
mieri.
V mieri som vy rástol, do mie ru sa narodili moje deti.
Konšta tujem to s hlbokou vďakou v srdci. No súčasne
si plne uvedomujem, akú krehkú stonku má tento krásny kvet Yudských túžob po tisicročia nič ený , a le vždy
znova kllčtaci. Preto nežije na darmo ten, kto ho chrán i a opatruje. A tak považujem za súčast zmyslu môjho
života osviežovať hudbou vô ň u mieru a pom áhať fudským srdciam v ich odh odlani zmobil!zov.at všetky sily
na jeho zachovanie.

OCENENIE TVORIVEJ PRÁCE UMELCOV

NARODNtHO UMELCA

datelské dielo vysokej umeleckej a ideovej 6.rovne;
zasldlilého
umelca
TIBORA
FRESU, dirigenta opery Slovenského národného divadla v
Bratislave, za významná umelecká činnosť v oblasti hudobného umenia;
zaslá!ilého
umelca
KARLA
GOTTA, speváka v Prahe, za
výrazný a osobitý podiel na
rozvoji zábavnej hudby a jej
reprezentácii doma i v zahra-

zasl6.!116. umelkyňu GABRIELU
BENACKOVO-CAPOVA, operná
speváčku v Prahe, ·za vynikaj1íce spevácke operné umenie a
koncertná tvorbu doma i v zahranii!l;
zasiCí!llého umelca OLDRICHA
FLOSMANA, hudobného skladatela v Prahe, za významné skla·

zaslCílilá umelkyňu JANU JONASOVO, sólistku opery Národného divadla v Prahe, za vynikajáce operné a koncertné spavácke umenie a jeho reprezentáciu v zahranič!;
zasltliiCí umelkyňu VtRU SOUKUPOVO, sólistku opery Národného divadla v Prahe, za vr-

Na návrh ústredného výboru
Komunistickej strany CeskosiG·
venska, ústredného vfboru Národného frontu, vlády Ceskoslovenskej socialistickej republiky, vlád Ceskej a Slovenskej
socialistickej
republiky
a
ústrednej rady odborov prezident Ceskoslovenskej socialistickej republiky k l. máju 1985
vyhlásil za

nič!;

--~~~~-~--~=-~

K máju, ktorý bol v tomto roku slávnostnejš1 _než po iné roky, vyhlásil prezident republiky .~a národného umelca
po prvý raz v slovenskej kultúre dirigentskú osobnost z operného sveta. Ocenila sa tým, pravda, komplexná umelecká práca Tibora Frešu - činnost dirigenta operného, symfonického rovným
dielom s ·pr1spevkom tvorcu, no predsa
len dominantou v umelcovom životopise
ostávajú štyri desaťročia zásluh o budovanie operného života na Slov ensku v Slovenskom národnom divadle 1 v metropole východného Slovenska, v Košiciach. Frešovo angažmán v Slovenskom
národnom divadle sa datuje od rokJ.I
1942. Prijatie miesta v opere - so všetkými služobnými postupmi, od miesta
korepet1tora cez dirigovanie operiet,
baletov až po interpretáciu opier - nebolo tba riešen1m existencie v situácU,
kedy diplomovanému dirigentovi slovens ká kultúra nemohla ponúknuť iné pôsobisko. Domovom Tibora Frešu ostala
opera i vtedy, ked sa slovenský hudobný život inštitucionálne dobudoval a paleta pr!ležitost1 sa podstatne rozš1rila. •
Frešovo kompozičné, dirigentské 1
klaviristické školenie malo základňu na
Hudobnej a dramatickej akadém11 v Bratislave, u Alexandra Moyzesa, Josefa Vincourka a u Anny Kafendovej (rátali ho
medzi velké ptantstické talenty, absolvoval, podnes nespravodlivo málo frekventovaným, Dvoi'ákovým klav1rnym koncertom ). "Nadstavbové" - štúdium však
absolvoval - na rozdiel od väčšiny slovenských odchovancov Prahy - v Taliansku. Skolila ho tvorivá dielňa Ildebranda Pizzetiho, Bernarda Molinartho
a tvorivá dielňa r1mskej opery, ,kde Tulia Serafin v tých časoch uvádzal cyklus Verdiho opier v interpretácii konzultovanej ešte s maestrom ~o Santa
Agaty. Od tých čias sa datuje Frešovo
predurčenie na tlmočenie diel talianskej
proveniencie. V praxi sa tento vzťah
premietol do radu naštudovan1 diel Giuseppe Verdiho - na čele s interpretáciami Aidy, Rigole tta a najmä pa mätného Dona Carlosa v roku 1955. AJ Pucciniho tvorba je vo Frešovom repertoári
trvalkou, rovnako ako Mascagni a Leoncavallo. OhraBl.čit však Frešov vklad na
talians ku špecializáciu by bolo krátko-

cholnd hudllbnodramatlckd l
koncertnd činnosť a prfkladn6..
reprezentáciu československaj
socialistickej kultCíry;
zasl6.11lého umelca ANTONINA
SVORCA, sólistu opery Národného divadla v Prahe, za vynikajdce operné spevácke umenie a prfkladn6. reprezentáciu
československého umenia v zahraniči;

zasl6.1ilého umelca VACLAVA
ZITKA, sólistu opery Národného divadla v Prahe, za vynlkajCícu umeleck6. činnosť na poli hudobno-dramatickej l koncertnej tvorby a prlkladnd reprezentáciu československej socialistickej kultdry
a udelil za vynikajdce tvorivé
výkony a: odboru hudby STATND CENU KLEMENTA GOTT·
WALDA S CESTN'fM TITULOM

LAUREAT STATNEJ CENY KLE·
MENTA GOTTWALDA
MARIANOVI
LAPSANSK2MU,
sólistovi Slovenskej filharmónie Bratislava, za interpret6.ciu
III. klavlrneho koncertu Sergeja Prokofieva a za reprezentáciu československého koncertného umenia v zahraničl;
ORCHESTRU CESKEJ FILHAR·
MONIE, za interpretačné výkony pri predvádzanl českých
skladieb v rámci Roku českej
hudby 1984.
Prezident
Ceskoslovenskej
socialistickej republiky udelil
RAD PRACE
nérodnému umelcovi VIL!MOVI PltiBYLOVI, sólistovi opery
St6.tneho divadla v Brne;
JANACKOVEJ FILHARMONII OSTRAVA;
.

TIBOR FREŠO
s lovenskými premiérami Chrennlkovovej
Búrky a Chačaturlanovho baletu Gajané. . . Pripomeňme vynikajúcu realizáciu Debussyho opery Pélleas a Méllsanda (1958), Gluckovho Orfea a Eurydiku - inscenáciu zrodenú v spolupŕácl
teamu Frešo - Kriška - Vychodil Bezáková, ktorá patrila medzi profilové
inscenácie súboru v 60. rokoch - v susedstve inscenácU Brittenovho Sna noci
svätojánskej (čs . premiéra J a Hlndemithovho Cardlllaca. Pripomeňme pestrost Frešovej "českej palety" - podiel
na Inscenáciách Smetanu, Dvol'áka, Janáčka i Pauera, ale i po roky v s·ND
najúspešnej šiu Inscenáciu Gershwinovej
opery Porgy a Bess. Známe sú Frešove
úspechy s tvorbou Richarda Straussa v Inscenáciách Gavaliera s ružou, Ariadny na Naxe a s vrcholom v reprezentatlvnej Ele,ktre z roku 1980. Jeho naštudovanla_J Hravinského Osudu zhýralca
ocenili roku 1982 Cenou Zväzu slovenských dramatických umelcov a rovnako
pozitlvne sa hodnott aj Interpretácia Sostakovičovej
Katartny
Izmajlovovej

zraké. Bránia sa tomu výborné výsledky, ktoré dosahoval pri dotykoch s opusml z ostatných obdob! vývoja operného
žánru, bráni sa tomu i umelcova všes tranno sť. Doložlt to možno radom čl
nov. Návratmi k Musorgského Borisovi
prvým stretnut1m v Košiciach (tamojšie Frešovo pôsobenie v rokoch 194952, ale aj amblcte a práca košickej scény v tých časoch, prlnos osobnosti, ktoré toto obdobie spoluvytvárali sú iba
skromne prebádané a dohodnotené), Borisom v SND s hosťujúc im režisérom
Dombrovským a naštudovanlm diela v
roku 1977, ktoré podnes ostáva na repertoári. Rus kým repertoárom - Oneginom, Pikovou dámou, Kniežaťom Igorom,
Korsakovovou Snehulienkou, Prokofievovým Kamenným kvietkom, ale i česko-

Zaslúžilý umelec
IK REZUCHA
Neustály kolobeh, dialektika
reprodukcie sa uplatňu j e na
všetkých postoch života našej
spo l očnosti, teda aj v kultúre,
hudbu nevynimajúc. Dochádza
k výmene generácU. Zezlo vedenia prvých slovenských . telies z rúk najstaršej ga rnitúry
preberá postupne s tredná a
mladšia generácia. Tento neustále sa uplatňujúci zákon života neobišiel ani Slovenskú
filharmóniu. Od r. 1979 s polupracuje s ňou Bystrlk Režucha, stojaci od vlaňaj šieho septembra už na poste jej šéfdirigenta.
Kariéru
jeho umeleckého
vzostupu - od študentskej taktovky vo Vys okoškolskom súSnlmka: Z. Mlnáčová
bore cez asistentské miesto i
postavenie 2.
dirigenta
(s
kra tšlm intermezzom vo VU S-e počas vojenskej prezenčnej služby), cez funkciu hlavného dirigenta, ktorý húževna to a cielavedome buduje Státnu filharmóniu
vo východoslovenskej metropole, až po post šéfdirigenta Slovenskej flliharmónie - sprevádza sústavná práca. Režucha v nej z!skava l skúsenc;>sti, overoval si postuPY, vstre bával vedomosti, kryštalizovala sa jeho osobnost, vyhraňoval dirigentský rukopis. V praxi hladal
a nachádzal najadekvátne jšie postupy, humánny pristup k ta k citlivému kol ekUvu ako je symfonický orchester, kde sa v službe umeniu a kráse mus! snúbiť
pria telská kolegialita s nutnos ťou neúprosných, bezkomp rom is ných nárokov.
""

CESTN'fM TITULÓM ZASLO!J-

Lt UMELEC POCTILA VLADA
SSR V ODBORE HUDBY
sólistku opery Slovenského né·
rodného divadla v Bratislave
MAGDALBNU BLAHUSIAKOVO,
koncertného umelca doc. MILO·
SA JURKOVICA, sólistku spevéckeho zboru Poddukelského
ukrajinského rudového sdbora
v Prelove MARIU MACOSKOVO,
koncertného umelca I:UDOVITA
MARCINGERA, sólistka spevo·
hry Novej scAny v Bratislava
BOlENU POLONYIOVO a hlav·
ného d!rigenta Slovenskej fll.
harmónie v Bratislave BYSTRIKA RE!UCHU.

mekolkoročná

Národný umelec

Sn!mka: I. Grossmann

PODDUKELSK!MU
UKRAJIN·
SKBMU I:UDOV2MU SúBORU,
PRE SOV.

(1985).

Najsýtejšou farbou na Frešovej dirigentskej palete však ostáva služba slovenskej opernej tvorbe. Tibor Frešo bol
prvým interpretom Cikkerových opier
Juro Jánoš!k (1954) a Beg Ba jazld
(1957), pod jeho taktovkou po prvý raz
zazneli tóny Suchoňovho Svätopluka
(1960) l Moyzesovho Udatného krála
( 1967), premiérova! baletnú kompoziciu
Simona Jurov ~kého Rytierska baladf!
(1960) a natrvalo sa v jeho dirigentskej
dielni usidlllo puto ku . Krútňave Eugena Suchoňa, ktorej partitúru sl brával
so sebou k hosťovaniu na domácich l
zahraničných scénach.
A samozrejme,
zabezpečuje
aj hudobné naštudovanie
svojich vlastných javiskových diel zhodou okolnosti v oboch prlpadoch Ide
o oslovenie detského diváka, oslovenie
pristupné a účinné, a ko to dokumentuje

Režucha nie je typom, ktorý očarúva orchester či
obecenstvo pri prvom s tre tnuU s nim. Oboch si ziskava
postupne svojimi schop nos ťami, spôsobom a výsledkami
svojej dôkladnej práce. Ze s~ túto autoritu dokázal udržať i v Slovenskej filharmónii a ziskat na svoju stranu
aj obecens tvo, svedčila manifestačná qdozva u publika
i kritiky, ked v januári t. r., mesiaci svojich päťdesia
tin, uviedol Verdiho Rekviem. Mysllm, že to bolo to
najvyššie uznanie.
Metamorfózy života, zahraničné úspechy, práca na
rozličnýCh postoch formovali dirigentskú osobnost Bystrika Režuchu. Jej určujúcou črtou zostala umelecká
rozvaha, nadhlad inteligentného hudobnlka. V tejto osobitosti Režuchovho prejavu sú obsiahnuté i dalšie komponenty - vnútorná istota, pevné rytmické cttenie, zmysel pre krásu a vychutnanie detaUu a pre jeho začle 
nenie do celkového hudobného prúdu. Orchester, práca
s nim, požiadavky par titúry a ideový zámer autora sú
určujúcimi zložkami Režuchovho pristupu. Dôkladne premyslenou, z viacerých strán overenou koncepciou, nekoplruje iných, ale usiluje sa byt čo na jadekvá tnejši
požiadavkám štýlu, zvukovému Ideálu prislušnej doby.
Jeho tvorivému temperamentu konvenuje i barokový
pátos, vyváženosť klasicizmu i zvuková mnohotvárnos ť autorov hudby n,ášho storočia. Aby sa prlbUžll
čo najviac k pods tate skladby vychádza zo základu dirigentského remesla - znamenitej taktovacej techniky, z e legantného, názorného gesta, ktorým dokáže nielen sprostredkovať svoj interpretačný názor, ale predovšetkým dosiahnut aj očakávaný konečný ciel presvedčivú interpretáciu.
Umelecká prax je mnohovrstevná a všetky jej odnože
vyžadujú od dirigenta pohotovosť. Musi si zvyk núť na
prácu so zborom, sólistami-inštrumentalis tami i vakalis tami, na mohutný i komorný zvuk. Musi pružne a
plas ticky reagovať, mus! mat vypestovaný inštinkt pre
mieru, pre vystihnutie súvz(ažnosU, medzi prispôsobivo sťou, ale i zachovanim vlastného interpretačného zámeru. Tieto konfrontácie prlstupov a koncepcU najviac narážajú na seba pri spolupráci dirigenta v inš trumentálnych koncertoch. Režucha dis ponuje v tomto
smere pozoruhodnou pohotovsfou a je vyhJadAvaným

prltomnost opery Martin
a slnko v programe S~D a po ostravskom úspechu aj velmi slubný bratislavský ohlas baletnej kompozicie Narod11
sa chrobáčik.
Skladatelská tvorba Tibora Frešu je
od začiatku stálym sprievodcom umel·
covej dirigentskej práce. Je žánrovo pestrá a na opusy bohatá. Pravda, nie vždy
sa jej bolo možné naplno venovať : najmä nie vtedy, ked umelecké sily značne
odčerpávali náročné premiéry diel iných .
autorov, ked organizačne náročné obdobie v košickej opere vystriedala sezóna šéfovania v Slovenskej filharmónii
( 1952-53) a vedenie operného súboru
Slovenského národného divadla, ktoré na
dlhši čas Frešo prevzal roku 1953 a musel riešit rad problémov vonkoncom nie
len rýdzo umeleckého charakteru.
"Frešov dirigentský rukopis charakte·
rizuje s1lná cttovost, zmysel pre budovanie operného dramatlčna a velmi výrazná dávka spontánnosti, s akou sa ponára do štúdia diel, najmä tých, ktoré sú
mu po štýlovej stránke obzvlášt bllzke.
Velkoryso buduje široké orchestrálne
celky .•. , ale nestráca zo zretela speváka, ktorý je v istej časti opernej literatúry hlavným, ak nie jediným nositelom hudobno-dramatického výrazu. Do·
káže sa mu prispôsobiť , doká!e ho i in·
špirovat. Ak na jednej s trane vydoluje
z orchestra všetok zvukový a farebný
arzenál, je na druhej strane známy ako
výborný sprevádzač . " Tllto charakteristiku dirigentskej tvorby Tibora Frešu na·
plsal už pred vyše desatročim na stránkach Hudobného života Jaroslav Blaho.
Mnoh~ výkony pred orchestrom opery
SND, početné rozhlasové nahrávky, produkcie na gramafónových platniach, kde
sa umelec ocitá v partnerstve popredných slovenských vokálnych umelcov a
kde pripravil výborné nahrávky aj kom:
pletov Krútňavy a Jura Jánošika, spolupráca pri priprave podkladov televiznych adaptácU operných diel - to všetko umocňuje a čoraz väčšmi dáva za
pravdu povf!Stl, ktorll má dirigentské
umenie národného ·umelca Tibora Frešu:
povesti o vzácnych chvUach umeleckej
inšpirácie, povesti o "zlatých rukách" o istote.
ZUZANA MARCZELLOVA

partnerom pri sprievodoch. Dokáže tu byt spolahlivou
oporou, ktorá inšpiruje interpreta, dodáva mu pocit
istoty a umo cňuje tak jeho výkon. .
Pre historikov hudby má Režucha velký význam v
prepojeni sklada tel-interpret. Na čele Státnej fllharmO·
nie Košice podnietil vznik viacerých, neraz velmi vý·
znamných symfonických opusov a s preňho priznal!·
ným zaujaUm ujal sa ·ich premiérového naš tudovania
a širenia. Vnikol do výrazového sveta modernej hudby,
pochopU vnútornú logiku skladatelovho spôsobu vyjadrovania a dokázal ju účinne odovzdať poslucháčovi. Jeho interpretácia tejto hudby je zafixovaná v početných
zvukových nahrávkach a pretože sa koncepcia rodila
v úzkej spolupráci so s kladatelmi, nesie punc au'tentlc·
kosu.
Umeleckou praxou nadobudnuté skúsenosti odovzdáva
B. Režucha od r. 1978 ako odborný asistent dirigentskej
triedy národného umelca L. Slováka na Vysokej škole
múzických umeni v Bratislave. Svojich mladš!ch, bud\1·
cich kolegov neuči le n umeniu taktovať , ale i "kumštu"
ako viest orchester, spôsobom pristupu k nemu. Nezišt·
ne sa zrieka v prospech nich 1 svojich dirigentských
pr!ležitosU, len aby si priamym kontak tom s orchestrom, na koncertnom pódiu overovall svoj talent, psy·
chickú odolnost a zlskavali sebavedomie tak potrebné
pre túto profesiu. Ako dirigent-pedagóg je Režucha
akýmsi neoficiálnym syntetikom Rajterovej taktovace)
techniky, kultivovanosti a elegan cie prejavu a Slovd·
kovej plnokrvnej zemitosti, dramatickej plnozvučnosti a
stavebnej monumentallty.
Táto mnohostranná aktivita a kvalita sebareallzácie
B, Režuchu vyústila v udelenie viacerých uzna ni a vyznamenant Za interpretáciu symfonickej tvorby svojich
generačných druhov ziskal dvakrát po sebe (r. 1965 a
1966) ceny čs . hudobnej kritiky, o rok neskOr osobitné
uznanie sekcie hudobných kritikov za kvalitné naštu·
dovanie Hudby pre zbor a orchester od I. Zeljenku. Za
zásluhy o umelec ký vzostup SF Košice v prvých rokoch
jej existencie a za ťlspešné uvádzanie diel slovenských
skladatelov udelili mu v roku 1971 Cenu ZSS za ôb·
last interpret6ci~ a v roku 1985 titul Zaslťlžllý umelec.
MARIAN !ARNOVICif

Národná

umelkyňa

RIEL BEŇA Č OV Á· ČÁP OV Á
tená a j s (!rokmi. Postupne sa
mladá Slovenka, b9valá posluchačka bratislavského a žilins kého konzervatória a Vysokej
školy múzlck9ch umeni prepracovávala na post prvej dámy
čes ko slovenskej reprezentačnej

Snfmka: CSTK
V epizódnej postave grófky
Cepranovej v naštudovanf Ver dlho Rigoletta objavila sa na
prelome šesťdes ia tych a sedemdesiatych rokov na scéne opery Slovenského národného divadla talentovaná sopranistka.
Talent s pekn9m hlasom, predbežne ni č viac. Naplno sa však
chytila prlležltostl, ktort1 jej
pont1klo angažmán v opere
pražského Národného divadla.
Na jeho doskách debutovala
ako premiérová Na ta ša Rostovová vo v9nlmoč n e j Anstmovovej Inscenácii Prokoflevovho
tolsto jovs kého eposu. Možnost
s6stredenej prá ce a kopa prlležltos tl. Využlt9ch prlležltos11. Dôvera vedenia s(lboru vrá-

opernej scény. Jej s lovansky
mäkk9 , vr6cny hlas so žiarivou
vysokou polohou - spomeň m e
sl na jej pohosttnskt1 Marian ku v SND z prv9ch pražsk9ch
sezón - sa rokmi prehlboval
v stredoch a hlbšej polohe, zlskava l širšiu farebn6 š kálu,
v~;tusne sa oprel aj o u nás ta hrudn9
register
bulzovan9
(na jmä v posledn9ch sezónach)
- na beral bohatstvo obsahu,
obohacoval sa o Interpretačné
finesy. Dozrieval. Už to zrazu
nebol soprán Ideálny Iba pre
Marlenky a Rusalky, Káte Ka banovovej a Ta ťj a ny , ale dokázal presvedčivo vykresliť l veristlck(l poéziu Pucciniho grlzetky, št9lovo zvládnuť koloraWry Donny Anny l pastelov(! paletu franc6zs ke j lyrickej
opery. Ale aj expreslvny part
Katarfny vo Weiglovej televfzno·fUmovej podobe Cikkerovho
Vzkriesenia.
Dnes je Gabriela Beňačková
Cápová jedným z najväč šlch
tromfov českosloyenského operného umenia. Vystupuje na verk9ch svetov9ch scénach , spolupracuje s prominentnými di-

Certovej steny ( 1980), Milada
z Dalibora (SD Brno 1981, SND
Bratis lava 11982), ktorou zatial
ukončil a svoje
kreácie ženských hrdiniek z českej opernej drámy. Okrem rozšfrenia
repertoáru práve na pôde čes 
soprantstky, ale aj požiadaviek
kej hudobnej klasiky a moderrepertoárového divadla, najmä
ny zfskala M. Blílhušiaková
brnenského, · kde vystriedala
sk6senost s realistickým operrôzne štýly, pričom Bratislava
ným herectvom, vyrovnala sa s
jej v trvalom angažmán vllč~i
na deklamáciu
nou pom1kla t1lohy lyricko-ili'íi- požiadavkou
spievaného slova v s6lade s vomatlckého charakteru. Ze sa
kálnymi problémami a štýlovýpočas doterajšej umeleckej akt!·
mi otázkami.
vlty dokázala vyrovnať s takým
množstvom a rôznorodosťou reTretou oblasťou operného
pertoáru, svedči o vynlkajdcej
majstrovstva M. Blahušiakovej
spevácko-technickej
priprava
s(! postavy z diel nemeckých
sopranistky, jej sebakontrole,
operných majstrov : w . A. Moale aj mimoriadnej prac~nej
zarta (Donna Elvfra a Donna
koncentrácii.
Anna z Dona Giovanniho, So
Najviac prlležltostf jej za roBrno 1969 a SND Bratislava
ky umeleckého zrenia dala br1983, Pamina z Carovnej flaunenská operná scéna, kde (!čln 
ty, SD Brno 1977, Fiordiligl z
kovala na celý 6vllzok až do
Cas! fan tute, SND Bratislava
konca sezóny 1981-82, kedy už
1982), R. wagnera (Eva z Majbola l sólistkou opery
SND · strov spevákov norimbers f.tých,
SD Brno 1980) , C. M. Webera
(hoc! ešte Iba na polovičný
6väzok) . Od sezóny 1982-83 pO(Agáta z CarostreJca, So Bri10
sobi Magdaléna Blahušiaková
19821. Celkom zvlá~tJ}ou šan·
na plný 6vllzok v SND, kde l
cou v doterajšej karlérle spepredt9m často hosťova la ako
váčky
bola postava Judity z
požadovaná predstavitefka lyBartókovho ~odrof(lzpvho hl'll·
rického a lyricko-dramatického
du ( 1975 l, kde M· ~JaJluš)a~o 
vá prekročila svoj sopránový
odboru v titulných t1lohách viacerých talianskych opier, ktoodbor.
ré ball v minulosti na reperM. Blahu~la ková je výrazná
toár! SND. Vráťme sa však do
dramatická umelkyňa, ktorá
brnenských rokov, resp. k zadokáže VYIJŽit mllk~Ý, kultivočiatkom umelecke j kariéry M.
vaný, výborne znej6cl soprán
Blahuštakovej.
na výrazuplné spievanie, plné
Vzhla dom na bel cantové vodynamických odtienkov a exkálne školenie jej doménou sa
presivity. V hereckej prác! sl
stal predovšetkým taliansky
potrpf rovnako na zmysluplný
operný repertoár. Tu vytvorila
detail, ako aj na štyllzova n9
svoje najpOsoblvejšle postavy:
nadhfad nad postavou. Jej opervedra Santuzzy to bola Desdené herectvo pôsobi moderne a
mona z Verdiho Othella ( 1971) ,
vkusne, je vypolntované v gloPucciniho Manon (1971). Verbále a uchvacuje jemnosťou cldlho Alda (1973, 1978), Floria
tu, ktorý umelkyňa vkladá do
Tosca z Pucciniho verlstického
chara kterov stvárňovaných hr·
diela ( 1973), Na netta z Verdidlnlek. K jej vefkým kreáciám
ho Falstaffa ( 1973), Co-Co-San
v ostatnom obdobi patri Kataz Pucciniho Madame Buttertly
rfna Lvovna zo Sostakovlčovej
( 1974). Alžbeta z Valois z Dohudobnej drámy Katarfna lzna Carlosa (SD Brno 1975, SND
ma jlovová (1984). kde napriek
Bratislava 1981). Violetta z
expresivite hudobnej l javiskoVerdiho Travlaty (1976), a na- vej drámy dokázala zachovať
posledy Amelia Grlmaldl z Verhrdinke črty bolestnej lásky,
dlho Simone Boccaneg ru (SND
ktorá je pointovaná v mnohoBratislava, 1985) .
farebnom
obraze
tragizmu.
V Brne sa tiež stre tla s au Imaginácia jej umenia je ukrytentickým prfs tupom k české ·
tá zvlášť v speváckej lfnil po5 ·
mu repertoáru 19. a 20. sto- tavy. Výborne ovláda členenie
ročia. V roku 1972 tak stvárvokálnej frázy, neopakovatefné
nila hned dve 6lohy z českých
s(! jej vzdušné planá a citom
opier: JenOfu z Janáčkovej Jej
predesttnovaný melodický obpastorkyne a Europu z diela
16k.
Josefa Berga únos Europy (na
M. Blahušiaková má bohatý
scéne M!nlopery ). O rok neskOr
komorný a oratorlálno-kantáto( 1973) prist6pili do jej "čes
vý repertoár. Realizovala viakého" repertoáru Blaženka zo
cej postáv pre "Cs. televfzlu v
Smetanovho Tajomstva a o rok
Prahe l Bratislava (Liza• rl>ineskOr Krasava z Libuše, Barkovej dámy, Desdemona z Otelča z Hublčky prlb6da r. 1975,
Ia, Katarlna z Katarlny IzmajKátu z opery Káť a Ka banovová
lovovej, Leonora dl Vargas zo
od L. Janáčka a Ka tarlnu z
Sily osudu, Maryša z rovnoMarttnOovej opery Grécke pamennej Burlanovej opery a i. l.
šie, ako a j Rusalku od A. Dva ·
Má na svojom konte profllovú
l'áka študuje v jednej sezóne!
platňu a dve dalšie platne, kde
( 1979). Rad českých postáv dosa podlefa na vysokom umelecplň a
Hedvlka zo Smetanovej

Zaslužilá umelkyňa
DAL~ A BLAHUŠIAKOVÁ

Snfmka: J. Vavro
MAGDAL~NA
Sopranistka
BLAHUSIAKOVA patri dnes k
protagonlstkám opery Slovenského národného divadla. Pri·
tom sa n a javisko prvej národnej scény Slovenska dostáva la
postupne dlhoročnou, pomerne
zložitou umeleckou cestou, ktorá je však vyzdobená vyše pätdesiatimi opernými postavami
- v äčšino u závažn9mi, alebo
titulnými. Už to svedči o nesmiernej koncentrovanosti umelkyne n a povola nie, ktoré je
centrom jej snaženi nielen na
opernom javisku, ale aj na koncertnej scéne, resp. v televlznom čl rozhlasovom št6dlu.
Magdaléna Blahušiaková ukončila bratislavské konzervatórium r. 1963 v speváckej triede Má rie Smutnej-Vlkovej. Na
VSMU bola ž iačkou bulharskej
pedagogičky Táni Cokovej. Po
ukončeni školy
( 1967 l ju na
návrh
Ministers tva školstva
SSR vyslali n a Bulharské š~t
ne konzervatórium, kde bola
štipendistkou v triede známeho peda góga Michaila Popova
a u Táni Cok ovej. Na základe
konkurzu Ministerstva kultt1ry
SSR dostala tiež možnost dvojmesa čného št(ldl jného pobytu v
Benátkach (1969) u známej bývalej sp eváč ky a pedagogičky
G. Clgnovej. Od l. januára 1969
pOsoblla v brnenskej Janáčko 
vej opere Státneho divadla. Tu
vytvorila celý rad postáv - od
menšfch, až po titulné. Už na
začia tku speváckej kariéry dostala prlležltost stvárntt Santuz·
zu v Mascagn!ho Sedliackej cti
(1969), ku ktore j sa v zrelej
podobe vrátila aj na javisku
opery SND ( 1984), vys\6žla~
práve touto 6lohou označenie
,.európs ka Santuzza". Pre umelecký profll M. Blahuštakovej
je typické, že striedala viacero
speváckych odborov v rámci
sopránu: kolorat6rno-lyrický so
subretov9m, lyrický s dramatickým. Jednak to bol dôkaz š i·
rok9ch vokálnych dispozicii

rlgentmi, režis.é rml, sólistami,
ktor9ch pred desiatimi rokmi
ešte obdivovala z gramoplatnl.
Lond9nska Tatjana v exkluzfvnych priestoroch kráfovskej
Covent Garden, viedenská Liza
v Cajkovského Plkovej dáme,
dve následné premiéry v legendárnej budove na Ringu,
ktorá je stále ešte jedným z
centier svetovej opery : dlevčensk9
v9razovo
lyrlzuj6ca
Maddeleine v André Chénlerovl po boku Domtnga a Cappuccllllho - a žensky teplá, nesklenfková Margaréta z nedávnej, bohato diskutovanej Russ ellovej Inscenácie Fausta a
Margar éty. V týchto M och s toJ! Bei\ač ková pred bránam! Bayreuthu. Miert tam, kde začia t 
kom storočia udivovala svojou
Sentou Ema Desttnnová a kde
v šesťdesi atych rokoch zvádzala ako Brunnhllda če s tný s6boj s famóznou Svédkou Ludmila Dvol'ákdvá. Apropo -verké mená dávnej i celkom nedávnej českej opernej minulosti; po dlhých, pred lh ých rokoch má Smetanov génius opätovne svoju naozaj reprezentatlvnu Marienku, Dvol'ák Rusalku a Janáček JenOfu. Predanka, Rusalka a Jej pastorkyň a
mOžu zaznieť aj na vefk9ch
svetov9ch opern9ch fórach na
tej vokálnej (!rovni, ako znell
v čas och Zlkovej, čl Novotnej.
Zásluhou bratislavskej sopranistky - mýtickej českej kňaž
nej pri znovuotvoren! zr.enovovanej Zla tej kapličky - ktorá
clefavedome kráča v stopách\
velkých sopránov našej minulosti.
JAROSLAV BLAHO

Zaslúžilá umelkyňa

BOŽENA POLÓNYIOVÁ

Božena Polónyiová, sólistka
spevohry Novej scény v Bratislave ·a jedna z výrazných postáv nášho dnešného spevoherného divadla, pomýšfala spoči a tku na pedagoglck(l kariéru.
Rodáč k a z Liptovského Mikuláša absolvova la s úspechom v
polovici 60-tych rokov Vyššiu
hudobn(l š kolu pre vzdelávanie
u č ltefov v Zlllne, no prejaviace sa pozoruhodné spevácke
dlspozfcle rozhodli o tom, že
sl na dalšie štyri roky opäť sadá do školsk9ch lavlc, tentoraz na VSMU v Bratislave, kde
v roku 1969 konči št6dlum spevu v tri ede doc. A. Korfnskej.
V roku 1970 prichádza B. Polónyiová do s6boru spevohry
bratislavskej
Novej
scény.
Hned po prfchode má dostatok
prfležltostl presvedčlt o opodstatnenosti angažovania do tohto v tom čase prvora dého spevoherného súboru - doštudováva 6lohu Ml do Leharovej
operety Zem 6smevov ( 19701,
ako l závažný part Márie do
Berns teinovho muzikálu West
Side Story (1970). vytvára prftažllvým vokálnym pa rtom obdaren(l postavu Magnólie v
Kernovom muzikáli Lad komediantov ( 1971 l , no predovšetkým autenticky stvárňuje postavy dnešných mladých akoby
bezproblémových dievčat, ako o
tom s vedči a jej čašnfčka Viki
Novotná v Dusfkovej hudobnej
komédii To by bola láska
(1971). alebo učnica Stázka v
Bázlikovej hudobnej komédii
Plné vrecká peňazf (19751 , ku
ktorým možno prirad iť l jej
Ellsu z Bázllkovej hudobnej
komédie Husár! ( 1973) a dojemnO, premyslenými a 6čl!1.n9·
ml her eckým! prostriedkami
vys tavan(l postavu bláznivej
Nány v jedinečnom maďarskom
muzikáli Cervená
karavána
( 1975 l. Hoci hereckých prfležitostf mala dostatok a ball
sme svedkami nejednej jej peknej kreácie, jednako len v Pol.ó nylovej vývoji to ball roky
hladania svojho odboru, sk6šanla a overovania sl svojich
možnos ti, predovšetkým vša k
tvrdej práce na sebe. Prelomov9ml rokmi sa stali roky 197677, o ktorých možno po veda ť ,
že sa stali rokmi jej umeleckého dozretia : v prvom z nich
doštudováva náročný , avšak
s kvos tný part Zofie do štyri
roky starej, ale neustále vyhfadávanej inscenácie Straussovho
Cigánskeho baróna, v roku
1977 stretáva sa s 6lohou Heleny v ·Nedbalovej operete Pors ká krv, z opery SND ju poz9vaj6 pohostinsky na študov ať
subretovt1 (llohu Musetty do
Pucciniho Bohémy a napokon
v silvestrovskej premiérovej inscenácii Straussovej operety
Noc v Benátkach vytvára p0vabn6
postavu
rybárskeho
d ievča ta Annlny, prvý skutoč
ný triumf mladej umelkyne.J- o
ktorej kritika konštatuje, "že
v nej uvofnlla zdroje čerstvo
šumlace humorom, zdravým optimizmom i neodolatefnou bezp rostr ed no sťou, ktoré z Polónylovej robia ideálnu predsta. vltefku
hudobno-zábavného
žánru". Dospela do š tádia, kedy jej danosti - klasicky školený soprán prfjemného sfarbenia a požadovanej Intenzity
s polu s vyclbren9m speváckym
prejavom, osobit9m pôvabom,
šarmom a hereckou kultivova-

nostou ju predurčuj6 pre adekvátnu interpretáciu vokálne
najexponovane jšfch 6loh, tzv.
primadonského fachu klasickej
operety. Stáva sa ved(lcou speváčkou s6boru a svoju prvora d(! sóllstickú pozfciu dokladá
v ďa l šieh sezónach vynika j6cim
naštudovanfm úloh spev áč ky
Angely Didlerovej v Lehárovej
operete
Gróf
Luxemburg
( 1978 ), kabaretne] speváč ky
Silvie v Kálmánovej operete
Cardášová princezná ( 1982) a
opätovn e Zof!e v obnovenej In scenácii
Cigánskeho baróna
(1984). Aj ked týchto pät domlnuj6clch operetných postáv
je naj lepšou vizitkou Polóny_iovej zrelého spevoherného umenia, jednako by sme len z6žill
jej schopnosti a zástoj v s6bore, ak by sme nepostrehli,
že predstavuje vlastne typ modernej, všestranne pripravenej
s p eváč k y a h ereč ky schopnej
na požadovanej 6rovnl s tvárniť
hlavné 6lohy nielen v klasickej operete, a le l vo všetkých
ďalšieh
hudobnodrama tick9ch
formách dnešného spevoherného divadla, muzikál nevynfmajúc. Ze aj náro č n e koncipovan é, zväčša hlavné postavy mu- ·
zikálového r epertoáru zvládla
s r ovna k9m (lspechom svedčia
nielen už spomfnané postavy
Márie a Magnólie z prvých rokov jej pôsobenia, ale aj jej
Carolina z muzikálu T. ŠebaMartinského Ohnivák ( 1980),
decentne vitálna kráfovná Anna Rakťíska v sovietskom muzikáli Traja mušketieri (1980) ,
šibalská Glovanna Clarettiová
z talianskeho muzikálu Ked je
v Rlme nedefa (1981), čl španielska cigánka Esmeralda v
Andrašovanov.om muzikál! Král
bláznov ( 19841. Medz! týmito
pólmi osciluj e rad ďa l šieh rozmanitých postáv, z ktor9ch najmä (!stredná postava v ·soviets kom
hrdlnsko-romantickom
muzikáli Ľubov (1983) svojou
zovn6tornenostou a riezvyčaj
nou charakterovou náročnosťou
kládla pred Polónylov6 nové
I nterpre tačné nároky.
Za 15 rokov pôsobenia v sťí
bore spevohry Novej scény dokázala sa Božena Polónyiová
za radiť medz! jej dnešných protagonistov a stat sa výraznou
osobnosťou celého nášho spe·
voherného divadla. Patri k tým
našim spevoherným umelcom,
ktor! sa usilovali a neustále
u sll ujťí posdvat vyššie latku
speváckej náročnosti i dvfhat
umeleck(! (!roveň spevoherných
predstaven!. Jej lmponujt1ce a
kultivované operetné kreácie
pres vledčajťí o opodstatnenos- •
ti dnešného uvádzania klasickej operety, pre ktort1 dokázala zfskat rady nových priaznivcov aj z r adov mladého obecenstva
.
_,
Umelecká činnost B. Polónylovej sa nevyčerpáva len pOsobenfm v divadle. VIacero závažných postáv vytvorila v pOvodných televfznych inscenáciách operiet l opier, z ktorých niektoré vytvorila komplexne, Iné naspievala, ale
stvárnila herecky. S!roký okruh
divákov ju dobre pozná aj zásluhou Očlnkovania vo ~lace
r9ch hudobno-zábavných programoch televfzle i rozhlasu,
ako l z početných verejn9ch
koncertov usporiadaných pr!
na jrOznejšlch
kult6rno-spoločenských prfležitostlach. S jej
speváckym umenfm možno sa
stretndt l na platniach OPUS-u,
na ktoré nahrala árie a duetá
z operiet, ako 1 slovenské rudové plesne.·
Poctenie Boženy Polónyiovej
titulom Zaslťížllá umelkyňa je
ocenenfm nielen jej osobných
sch opnosti, zásluh a vykonanej
práce, ale l potvrdenlm spoločenskej potrebnosti a užitoč
nosti spevoherného žánru. Nemožno tiež neprlpomen6t, že
B. Polónyiová je na Slovensku
najmladšfm
reprezentantom
s pevoherného divadla, ktorému
udelili toto vysoké vyznamenanie.
ALFR2D GABAUEB.

kom úč inku skladieb i partnerskej umeleckej st1hrý. Hos ťova 
la na mnohých zahraničných
scénach. Roku 1984 jej udelil
Slovensk9 zväz žien č es tné
uznanie za vynikajúcu Inter -

pretáclu vokálneho diela Hanuša Domanského Elegická sui·
ta. Magdaléna Blahušiaková je
speváčka , ktorej pln9m právom
pa tr! titul Zasl6žilá umelkwa.
TERIZIA URSINYOVA

Zaslúžilý umelec

ILOŠ JURKOVIČ

Snlmka: K.

Vyskočil

Umelecký portrét flautistu Miloša Jursa u mňa bezprostredne spája s
koncertným pódiom, gramofOnovými platňami, nahrávkami pre rozhlas, s hud·
koviča

bou prerastaji1cou stároč~li, 'štýly, osoonostl. U každého typu so zaujaUm pre
osobitosť povahy diela, charakteristiku
rukopisu - a predsa medzi všeobecným
vždy hladá jedinečné, bUzka povahe nástroja a naturelu umelca. Ojw nachá4za
v tvorbe majstrov baroka, najmä však
v slovenskej sťlčasnostl. Tvoria dominantu jeho umeleckého presvedčenia a In·
terpretačného vyjadr.enta. Miloš Jurkovl_č
je predovšetkým mysllaclm, tntellgentným · hudobnlkom s bohatým a širokým
teoretickým zázemrm. Na tom prlamoťlmerne formuje 1 svoj interpretačný štýl
a umelecký Ideál. Nehladá ho v brllantnej virtuozite, blýskavých koloratťlrach,
ani impresionistickej nostalgli; skOr si
vyberá diela plného hudobného vyznania. V nich nachádza onťl hudobnťl pod·
.statu, umelecký obsah, ktorý transformuje dalej k poslucháčovi cez intelekt
a technlckťl vyspelosť. K nej sa dopracoval na konzervatOrtu l na VSMU, štu·
dujťlc u prof. Vladimtra Brunnera staršieho. Ako prvý profesionálny slovenský absolvent-dychár už z čias štd~la
sl zaprsal na svoje konto 11spechy zo sdťaži, domácej l zahraničnej reprezentácie, ktor11 rokmi prehlboval a rozvinul
do bohatej koncertnej aktivity. Kritiky
z častých koncertných turné po kraji·
nách EurOpy svedčia o tom, že patri k
prvej slovenskej interpretačnej garn1t11·
re. V 11lohe sóllstu i komorného hráča·
partnera s gitaristom Jozefom Zsapkom
precestovall so slovenskou hudbou so-

va činnosť na VSMU sa však nevyčer
pávala len umeleckou aktivitou, spoluprácou so speváckym odborom, ale prerastala aj do organizačnej .sféry. Zaslti·
žU sa o zavedenie predmetu komorný
spev do učebného plánu vokallstov. Stal
sa pedagOgom toho predmetu. A tak cez
jeho ruky prešiel - ešte stále bude
školif - rad ďalšieh spevákov, ktorl sa
prtpravujli pre hudobnli prax. Formuje
Ich umeleckli sktisenosť, buduje v nlcb
pocit sebavedomia;· zmysel pre preclznu
umeleckli prácu, pre štýl, kladie z4~la
dy Ich koncertného repertoáru. V r. 1973
ho vymenovali za vedticeho Subkatedry_
komornej hry, neskOr za docenta VSMU.
V sť\časnostl je veddclm Katedry operného a koncertného spevu.
Zhodou okolnosti som viackrát hodnotil Marctngerove sóllstlcké výkony
(recitál začiatkom 60. rokov). Naše !lvotné cesty sa tak zbllžovali, rozch4·
Snlmka: K. Dlugollp.ský dzall ·a opätovne krl!ovall. Pamätám sa
na to, ako na jar 1963 predniesol s
Slovenské Interpretačné umenie disdspechom v Prahe - v rámci 9. preponuje viacerým! velmi schopnými hu- hliadky koncertného umenia - sOiov9
dobnlkml, ktorl sa na rozvoji hudobpart Cikkerovho Concertina. Jeho !lóllsného života významne pod!elajti záslu·
tlcký výkon ohodnotlla kritika priaznihou vrodených dlspozrcu 1 čoraz naras_vo a vyzdvihla mladlcku výrazovd beztajticejšej spoločenskej potreby. Patri
prostrednosť jeho výkonu. V r. 1972 so
medz! nich aj pohotový a vyhladávaný SOCR vystlipll ako sóllsta v 4. klavfr·
klavirista Ľudovrt Marclnger.
nom koncerte d mol od A. Rublnstelna.
Jeho umelecká ptif sa zača la v MalacVystupoval na Prehlladkaéh slovenskékách, kde sa narodil 21. decembra 1932. ho koncertného umenia, na Prehllad~
Priaznivé rodinné prostredie podporovakach mladých koncertných umelcov v
Io rozvoj Marctngerovho hudobného laTrenčianskych Tepllclach (najmll ako kolentu. v rokoch 1943-45 dochádza do morný hráč) . K tomu treba prtpočf
Bratislavy k vtedajšiemu regensohorlmu
taf desiatky jeho ďalšieh komorných
a dirigentovi Klrchenmuslkveretnu a rlakreacu, ktoré tvoria tažlsko jeho umed!telovl Mestskej hudobnej školy, skla· leckých zásluh.
datelovl prof. Alexandrovi Albrechtovi.
Za štvrťstoročie práce v tejto oblasti
Pod jeho pedagogickým vedenlm ziska!
vypracoval sa Marclnger na vyhlad4vaspofahllvé základy, na ktorých stavali
ného a citlivého sprevádzača najmä spa-·
Marclngerovi dalšf pedagógovia na bý·
vákov. Toto konšta tovanie sa rovnako
valej hud~bnej škole v Bratislave Hele·
vzťahuje na domácich, ako 1 za-hranič·
na Chladná a Mária Thonová. Tam sme ných umelcov. Nechýbajd medzi nimi
sa osobpe spoznali a neraz vedia seba anl š~lčkovr speváci ako národný umevystupovall na žiackych večierkoch. Po·
lec Peter Dvorský, Peter Mikuláš, Magtom sa naše cesty načas rozišli. M~r
da HajOssyová, F. Zvarlk a mnoh[ dal·
clnger zo sexty. prešiel na vtedajšie Hu- šf. úctyhodná je šfrka jeho komordobné gymnázium (nedoriešeiJ.ý experi- ného
a nielen vokálneho repertoáru
ment organizačnej prestavby Státneho
( spomeňme jeho spoluprácu s husllstom
konzervatória 1, kde sa dostal do trieJ. Pazderom a dalšfml Inštrumentalisdy dnes známeho, vtedy však celkom
tami) . Dokumentuje to medzi Iným aj
mladého skladatela a klaviristu Jána
fonotéka Cs. rozhlasu v Bratislave, kde
Zimmera. Pod jeho vedenlm študoval
nachádzame v kartotéke rad jeho svedo r. 1952. V tom čase som po maturite domite pripravených a odvedených sObol na konzervatOrlu už aj ja. A čo
llstlckých, najmä však komornýOh výko·
skoro sme sa stretli v jednej triede nov, 1 diskografia nášho hudobného vyu prof. Anny Kafendovej. Marclnger sa davatelstva
·OPUS, pre ktoré nahral
tu pripravoval na svoj absolventský kon·
skladby F. Liszta, J. N. Hummela a dal·
cert (Schumann: Klavlrny koncert), na
šfch skladate!ov.
ktorom som, žlal, nebol. Po prázdninách
Marctnger je propagátorom slovenv r. 1953 na základe talentovej sktišky ,
skej tvorby pre klavrr a š klavfrom. MA
na ktorti sa sám pripravil, prljall ho na
v repertoári Klavfrnu sonátu svojho
VSMU do klavlrnej triedy prof. ·R. Macudzlnského. Hlíževnatosf, s akou sa tento prvého pedagóga Alexandra Albrechta,
i svojho profesora z bratislavského konmladý klavirista usiloval dostat na
VSMU, je jeho typickou črtou, ktorá ho zervatOria J. Zimmera, Suchoňovu Ba·
ladickd s uitu, Cikkerovo Concertino. Po
sprevádzala celou doterajšou umeleckou
zásluhe mu udellll v roku 1982 pri pri·
kariérou. Sporadicky som navštevoval aj
ležltos tl jeho nastávajdcich 50. narodejeho koncertné výkony počas šttidla na
VSMU. Pamätám sa na uvedenie Bee- nfn za vynikajtice naštudovanie temer
kompletnej slovenskej llteratliry pre
thovenovho Koncertu c mol i na dalšie
jeho vys tlipenia. Po ukončeni VSMU za- spev a klavfr, 1 za sdstavnti propagáciu
súčas nej slo•enskej tvorby doma l v
vtšll Marc!nger svoje klavlrlstlcké vzdelanie postgradu'álnym šttidlom na Hu- zahranič[ Cenu Zväzu slovenských skladobnej akadémii F. Liszta v Budapešti,, datelov za interpretáciu.
kde ho viedol prof. P. Solymos.
· Popri jeho nemalých umeleckých
schopnostiach, rozvahe, preclznostl, vždy
V sezOne 1959-60 nasttipil ako koreprltomnom, ale ovládanom tvorivom tempeUtor do opery SND. Zlíročoval tu jed·
peramente, treba vyzdvlhnlif aj Marclnnak svoje klavlrne vzdéllanle, jednak abgerove ludské a psychické danosti. Sld·
solťltny sluch, ktorým ho obdarila prlžia mu pri komunlkácU s umelcami !itu·
roda. Pracoval tu 5 sezón a ziska! cen dentml i v jednanl s organlzátorm?konné sklísenostl, ktoré mali pre jeho ďal 
certného života, zástupcami agentdr. Ako
šiu prax zásadný význam. Prácu s cit·
stály partner národného umelca Petra
llvým nás trojom - Juds kým hlasom Dvorského šfrl na jeho zahraničných
zliročll čoskoro na ďalšom umeleckom
poste - na Hudobnej fakulte VSMU v piesňových recitáloch 1 koncertných vyBratislave. Tu sa jeho orientácia na vo- sttipenlach dobré meno slovenského Jn•
terpretačného umenia. Za všetky tieto
kálnu korepeUciu a komorný spev s tala
prlnosy Uilälm mu v týchto d1ioc~ titul
uvedomelým cielom, životnou nápLňou,
~ADI~IR C~IK
ktorej zostal verný podnes. Marclngero·- ~asltižllý urnelec.

Zaslúžilý umelec
[U VIT MARCINGER

cíallstlcké krajiny I Krajiny severneJ a
západnej EurOpy, najmä Spanlelsko.
S našim koncertným pOdiom sa viaže
meno Mlloša Jurkoviča predovšetkým
premiérami flautových koncertov z pera
národných umelcov Alexandra Moyzesa
a Andreja Očenáša, ale i komorných, čl
sólov~ch. skladieb Ivana Parlka, Igora
Bázllka, Rudolfa Macudzinského, MrchaIa Vileca atd. Jeho spolupráca s domácimi orchestramt 1 komorným! sliborm!
sa rozvinula o zahraničné orchestre l
partnerský dialóg na pódiu s harfenlstkou U. Holllgerovou l čemballstkou Zuzanou Ružlčkovou. S Bachom, Telemannom, Mozartom, Haydnom, Bendovcaml,
no najmä s Tallanml - Vlvaldlm, Pergoleslm, Tartlnlm, Boccher!nlm korešponduje na strune Inštrumentálneho
partnerstva predovšetkým s warchalovcaml. Ich spoločné náhrávky s11 \fýsledkom tvorivej Interpretačnej rezonancie,
vyladenej na symb!Oze a vzájomnej lnšplrácli Jurkovlčovej racionálnej lnvenč
nosti a spontánneho komorného muzlclrovanla sliboru. Je to dla!Og dôsledne
transponovaný do pôsobivej hudby minulosti; na druhej strane dodáva sličas
ným partltdram presvedčivosť prirodzenej tvorivej Iskry a umeleckého nasýtenta. Svojou lntellgenclou vkomponťlva
skladbe vlastný život strážený mierou
vkusu a vrodenou muzlkalltou.
Komplexnosť umeleckého obrazu osob·
nosti flautistu Miloša Jurkoviča doplňaj11
dalšie sUočlary . rozblehajlice sa na vla·

cerA v}zňamn~ posty slovimsiaii'o li'II·
dobného života. Predovšetkým dlhoroč
nou pedagogickou praxou pripravil nové generácie mladých absolventov flauty. Tá ho postavlla do funkcie vedlí·
cebo flautovej triedy, vedlíceho katedry
orchestrálnych nástrojov a od roku 1974
nepretržite zastáva post najskôr prodekana a dnes prorektora VSMU v Bratislave. Na tieto lílohy bezprostredne
sa viažu funkcie vo ZSS a SHF, v zahranič! reprezentuje ako člen porôt r!)znych
medzinárodných slifažf v odbore flauty.
Miloš Jurkovič je symb!Ozou umelca
a pedagOga, je sličasfou komplexnosti
slovenského hudobného života ako jej
významný reprezentant a funkcionár. Jeho všestrannosť, Intelekt a muzikalita
napomáhajlí cizelovať nielen v hudbe samotnej, ale prenášajlí onti vzácnu mys·
lltelskti hlbku aj do hudobného života.
Je jedným z mála tých, pre ktor~ch slo·
venská hudobná kulttira nekončl na koncertnom pódiu, ale zákonitosti hudby a
umenia sa snaž! dalej rozv{jaf priamo v
teréne, na škole, v širokej umeleckej,
pedagogickej a osvetovo-funkcionárskej
praxi, čim prispieva k rozvfjaniu vlastnej osobnosti 1 rozvoju slovenského hu·
dobného života. Je to nielen dar, ale
predovšetkým tvrdá práca na sebe 1 v
prospech spoločnosti. Bola v týchto
dňoch ocenená vládou SSR udelenlm titulu Zasltižilý umelec.
ETELA CARSKA

MARIAN LAPSANSKf
Jaureat Statnej ceny Klementa Gottwalda
Pochádza z Tisovca, z uč!telskej rodiny. Narodll sa
pod Klenovsk9ml horami. v kraji, kde tvrdá a krásna
prfroda naučila Iudl vytrvalosti, hliževnatostl, poeti·
vej práci. Prostredie, v ktorom vyrastal, žilo ume·
nim, žlčllo mu a samo ho produkovalo. Matka slovenčinárka poznala vela llterattiry, otec mal vý·
tvarné nadanie a s obidvoma synmi hrával husle
v amatérskom sláčikovom orchestri. Marián sa popri
klavlrl učil aj hre na husliach. Tu môžeme hladať
zárodky jeho neskoršej záluby a medzinárodných
Qspechov v komornom muziclrovanl. Miloval hudbu
a na r:Su na klavlrl radšej prehrával z Ustu množstvo llteratlicy než pravidelne cvičil. K budovaniu
klavfrnej techniky sa dostal až na bratislavskom
konzervatóriu v triede dr. R. Rychlu a štúdiá ukon·
čil r. 1968 ako najlepši absolvent klavfrneho odboru.
Snlmka: l. Grossmann
Na pražskej AMU sl bo vzal do triedy prof. F. Maxián. Doviedol ho k prvému velkému úspechu - k
absollitnemu vlfazstvu na Smetanovej klavlrnej st1faži v Hradci Králové. Po jeho
smrti Lapšanského '\bsolventský diplom na AMU podpisa! Maxlánov žiak Jan Pa·
nenka. Vala podnetov pre dalšie smerovanie zfskal u Gézu Andu v Zilrichu, ktorý
ho orientoval na ztntenzfvnenie kulttiry tónu a najmä na štýlové podanie Mozarta
l Schumanna. Na jeho lnterpretačn9ch kurzoch sa najprv prejavU ako najlepši
mozartovský Interpret a dalšf rok alto najlepšf dčastnrk celého kurzu. Postgraduálne štlidium na KonzervatOrlu P. l. Cajkovského u prof. A. Mer!anova ho obo·
hatilo o poznatky v podani klavlrnej tvorby P. l. Cajkovského, S. Rachmaninova
a S. Prokofieva.
úspešná prezentácia na Interpódlu '73 mu vyniesla pozvanie do Svajčlarska.
V rámci BHS '75 sa stal laureátom TIJI, čo mu o. l. dopomohlo k dlhoročnej plodnej
a vzájomne lnšplrujlicej spolupráci s tenoristom P. Schrelerom.
Od roku 1975 pOsobll ako sólista Státnej filharmónie Košice, od sezOny 1978-79
je sólistom Slovenskej fllharmóme. Podnikol s ňou rad umeleckých turné, z kto·
rých k najdspešnejšfm patrilo do Japonska v r. 1980.
Tieto tispechy l trofeje sli podložené nekompromisnou a vytrvalou prácou. Lapšan·
ský pocifuje nutnosť neustále sl rozširovať obzor, študovať nové skladby, počtivat
Interpretácie popredných osobnosti svetového významu, držaf 'kontakt s hudobným
dlanlm doma a vo svete, pričom dokáže zostať sám sebou. Vypracoval sa Dfi jednu
z najvyššieh priečok rebrfčka v kontexte nielen klavfrnych, ale všetkých slovenskýdh koncertných umelcov. Je všestrann9m Interpretom, s vyhraneným štýlovým
cftenlm, s dokonalou rovnováhou všetkých reprodukčných zložiek. Lap~ans kého
umelecké výkony nesli punc vyspelého profesionálneho majstrovstva, ktoré ds pešne
obstoj{ aj prl konfrontácii so špičkami medzinárodného koncertnébo kolbišta.
S jeho nevšedným a osobitým umenfm stretli sa už mllovnfct hudby vyše 20 kra·
jfn celého sveta. S tispechom sa prezentoval na popredných festivaloch hudby v BerUne, na Wiener Festwochen, Pražskej jari, v rámci BHS, v Dubrovnlku, Havane
a Inde. Jeho gramonahrávky sti bestsellerom 1 v ďalekom Japonsku, znejú na plat·
nlach OPUS-u, Eterny, Eurodlscu l Columbia Japan a pros trednlctvom llcenclf sa
presadzujd na širokom zahraničnom trhu.
Je nielen špičkovým sóllstom, ale vyhladávaným a medzinárodne . uznávaným ko·
morným hráčom . Je umeleckým partnerom P. Schrelera l západonemeckého barytonlstu Slegfrieda Lorenza, vy~tupoval so sovietskou huslistkou I. Medvedevovou,
sprevádzal na kurzoch svetoznámeho huslistu Nathana Mllstelna, sústavne spolupracuje s JanáčkOVým kvartetom a v štvorručnej a dvojklavlrnej bre so svojfm bUzkym
prlatelom P. Toperczerom.
Bohatý citový fond, vzácna hudobná tntellg_encla, vyspelý technický arzenál a vybrdsený :tmysel pre štýlové špecifikA umožftujd Lapšanskému tispešne sa zmocniť
prakticky celého rozsahu klavlrnej llteratdry. Z viedenských klasikov vynlkajlico
Interpretuje Mozarta, v rámci komornej hudby hráva l Beethovena. V jeho repertoári
však domtnujti romantici 19. storočia, klaste! (najmä ·BartOk a Prokofiev) a slí ča s
nfcl hudby nášho storočia. Zo slovenskej klavfrnej tvorby Interpretuje Suchoňa (Ma·
Id suitu s passacagllou uviedol v jedinej sezóne vyše 40- krá~). Cikkera (Tatranské
potoky), premiérova! Frešov l Grešákov klavfrny koncert, Domanského Fragment,
Suitu M. Nováka, z českej tvorby Flosmanovu SymfOnlu-koncert a l.
Tieto mimoriadne zásluhy mu vynlesll v roku 1981 udelenie Ceny_ ZSS v oblasti
Interpretačných výkonov.
V jeho prejave sa snlibi ušlachtilosť výrazu s dramatickou prlebojnosfou a kovo·
vou zvukovosťou a hutnosťou dynamických vrcholov. Miluje čistotu a prlezrač·
nost faktliry, ktorou vlfazf v Mozartov! l cudnosť praktickej Inšpirácie, ktorou oča
rliva v Schumannovl. Hrá uvolnene, bez zábran, s prlznačnou Istotou a velkým
tvorivým rozmachom l ·tla najťažšie člsla klavirlstického repertoáru (Bratims: 24 variácii na Paganlnlho tému}. Cftl vel kd zodpovednost za · výkon, oh ce a dokáže sa
rozdávať. Ako pravý umelec stále hladil, neuspokojuje sa s dosiahnutým, ttižl po
zdokonaleni. Rutinu považuje za nebezpečie, ba za smrt s kutočného umenia. Zmysel
života našiel v sprfsňovanl clelov, v dvfhanr latky náročnosti tak voči priprava, ako
l k odvedeným koncertným výkonom.
Udelenie Státnej ceny Klementa Gottwalda v roku 40. výročia oslobodenia našej
vlasti Iste pokladá nielen za vzácne ocenenie svojej dotera jšej práce, ale l ako
mocný Impulz k dosiahnutiu dalštch a e!ite vyššlch Inte rpretačných mét.
''1

SLOVENSKA ILHARMONIA
11. a 12. IV. 1985. G. F. Händel: Koncert pre organ a orchester g mol, op. 4,
č.

l ; L. Burlas: Koncert pre organ a orchester; L. v. Beethoven: 7. symfónia
A dur, op. 92. SlovenskA filharmónia, dirigent Bystrlk Relucha. Sólista: dr. Ferdinand Klinda, organ.
Dr. F. Klinda dostal

pr!ležitosť

preovládanl
diamet·
rálne odlišných kompozlclách. V HädIovi rýchlu 2. čast pochopil ako ozajstné zápolenie, čo zdôraznil l prudkým
tempovým priebehom. Tento vnútorný
neklud s a vša k preniesol aj do Adagia,
kde by bola že lateľnej šia väčšia vyvá·
ženost llnle. Záverečná tanečná časť vyznela z hla diska agoglckého vlnenia l
technic kého vypracovania sólového partu us pokojivejš ie.
zentovať svoje schopnosti
v
kráľovského nástroja na dvoch

Ladislav Burlas sl v organovom kon·
certe vytýčU dvojaký zámer: spojiť osob·
nostné za loženie Inklinujúce ku komornej Intimite a meditácii s požiadavkou
odh a liť a využiť široké možnosti novéh o organa v Koncertnej sieni Cs. rozhla su .na Mýtnej ulici, pre otvorenie ktorej ho nap_l_sal. Oproti premiére v rámci
BHS '84 vyznačovala sa repr!za väčšou
interpretačnou spolahlivosťou v súhre,
citlivejšou vyváženosťou zvuku medzi sólom a tuttim. účinne vyznel najm!! chúlostivý_ dial~g organa s orchestrom v
l l. časti (Largo ben articulato] vybudovaný na lmitačnej technike. Pri narastanl výrazu a budovani vrcholov niektoré
úseky vys tupňované cez zahus ťovanie
sadzby až po klas try - tvorené celým
predla ktlm, resp. šlapa jou - nevyznievajú vša k ta k prirodzene ako úseky, kde
dominuje prostota a invencia.
Populárne skladby, ktoré má orchester zažité a dokáže sa v nich bez koncentrácie na technické problémy súhry

predovšetkým na vyzdvihnutie
obsahu, dávajú najlepšiu prlležitosť po- ·
v šimnúť sl optiku dirigentskej koncepcle. Režucha sa v Beethovenovej Siedmej sústredil na dosiahnutie jednoliatej výstavby, na logické a presvedčivé
nadväzovanie jednotlivých úsekov. Snažil sa pri tom čo najlepšie uplatnlf dirigentské remeslo. Jeho výkony neboli
pritom ukrátené o emocionálnu stránku,
Jen toho intultlvneho a spontánneho prameniaceho z okamžiku tvorivého procesu na koncertnom pódiu býva v Režuchovom výkone menej. Je typom dirigenta, ktorý si všetko vopred dobre premysli a dokáže to aj dôsledne zrealizozamerať

vať.

Využil tiež primárnosť rytmického parametra pr!značného pre túto symfóniu.
Dopomohla mu dosiahnut zretelnú artikuláciu, priezračnosť i útočnú naliehavost. Režuchova schopnost zadržiavať
tempo v úsekoch, ktoré majú tendenciu
k zrýchlovaniu, mala aj v tejto symfónii dostatok pr!ležitosU sa uplatniť
ako prostriedok na umocnenie dojmu.
Zvýšila účinnosť nástupu hlavnej myšlienky po preifchádzajúcom úvode i celkový priebeh melancholického Andante.
Práve trlezvejšl tiadhlad dirigenta poskytol tejto časti správnu a so štýlom
korešpondujúcu dávku výra zu. Pomohla
aj scherzós nej časti , zatial čo finále nám
odhalilo Režuchovu schopnosť budovať
l!nlu ako ohnivý pr!va l muzikantskej
extázy, čím mu v tla čU funkciu ťažiska
výrazového l obsahového vyvrcholenia
tohto symfonického kolosu.

19. IV. 1985. E. H. Grieg: Z Holbergovfch l!ias, suita v starom sloha, op. 40;
G. Torelli: Sonáta pre trtbku a slll!iky D dur; C. Ph. E. _Bach: Symfónia h mol;
J. S. Bach: 3. bl'andenbunkf koncert, BWV 1948; 2. brandenbankf koncert,
BWV 1047. Slovenskf komornf orchester, umeleckf vedici nlrodnf umelec

B. Warchal. Sólisti: Gay Toavron (FrancCizsko) le, Jozef Hanalovskf - hoboj, Milan Brunner Od súboru tak zvučného mena ako sú
warcha lovci' právom očakávame za každých okolnosti vrcholný Interpretačný
výkon. Po vypočut! prvej polovice programu tohto koncertu sme nadobudli dojem, že súbor a koby upustil od tendencie po dokonalej preclznostl svojich tvorivých kreácií. Príznačná vybrúsenosť
fa ktúry sa akosi vytratila, koncentrácia
a tvor ivý rozmach hráčov polavll, v dôsledku čoho ochablo i nap!!tle budgvaných l!nll. Celkový štandard, ktorý sl
SKO dokáza l 1 za takejto situácie udržať ,
bol podsta tne nižši, ako úrov eň jeho výkonov ešte v nedávnej minulost!. Kaž.dý umelec l súbor má právo na sl~b 
šlu chv!Iku, môže byť psychicky Indisponovaný, lenže tentokrát príčina , zdá
sa, nebola v psychike, ale v nedostatku ča su na prípravu. Ťažko sme sa zbavoval! pocitu, že náš prvý komorný s filior sa ocitá v krlze a nedokáže sa z
nej vyma nlf.
v porovnani s gramonahrávkou úroveň Interpretácie a je j dopad na pos lucháča v fivodnom Grlegovl boU podsta tne nižšie. Podaniu chýba lo to lnšplratlvne posvätenie, peča t tvorivého muztkants tva , Is krivý elán l v r l1 cnosť kantilény ta k typické pre warchalovcov.
Aj ked úroveň vypracovania sprievodu
niesla sa ta kis to v llnll nižšieho šta ndardu, o sobnos ť a výkon francúzskeho
tr11bkára dokázali urobiť z Interpretácie nasledujficej skladby Torelllho
Sonáty oza js tný sviatok. Guy Touvron
je pravým ma jstrom a virtuózom v ovládanl svojho nástroja. Fascinujúca tech nika mu umožňuj e v plnej miere zapoji! do hry tvorivý muzika ntský e lán, v

trtbka, B. Warchal flaata.

bas-

čom našiel ve!m~ vhodných spoluhrá~ov
v SKO. Do svojho výkonu dokázal bez
zábran vložlt všetok svoj osobný i umelecký šarm, bezprostrednosť a prekypÚjficu radost z tvorenia. Zatial čo v Torell!m hra l suverénne spamäti a svojim
tvorivým temperamentom určoval tempo
i celkovfi koncepciu interpretácie, v Bachovi musel zosfiladit a prlspôsoblt svoje n esporné tvorivé muzlkantstvo pravidlám komorného muziclrovanla. Dobrých partnerov našiel v B. Warchalovl
a v dvoch só11stoc'b z orchestra SF v intonačne presnom M. Brunnerovi a v
spoľa hlivom _ a kultivovanom J. Hanušovskom.
V snahe potvrdiť a lebo vylepšiť prvý
dojem z Gr!ega som po prestávke prešiel na balkón, no tam nižšia kva lita
výkonu SKO bola ešte evidentnejšia. Bolo tam totiž ešte lepšie počuť každý
intonačný prehrešok (nebolo ich práve
málo) a najm!! nejednotnosť zvukového
vypracovania, ktoré bolo v hierarchii
pozornosti sfiboru donedávna na prvom
mieste! To, čo z výkonov warchalovcov
ešte zos ta lo - prízna čný ba rokový jas,
elán a živo sť Interpretácie - zvíťazilo
ešte v 3. brandenburskom koncerte J. S.
Sacha. Ale aj v tomto prlpa de SKO u
obecenstva vy-h ra l Iba zásluhou temperamentného prejavu a nie precfzne odve den ou prácou. Zos táva nám teda len
dfifat, že tieto 11prlmné, možno tr ochu
pritvrdé slová, za padnfi do 11rodne j pôdy a výkony SKO sa na konce rtnom pódiu vylepšia . Ešteže obecenstvo ocenilo
výkony s ó11stov ta kže v Torelllm, ako
•. v Bachovi finálnu časť na žia dost obecens tva zopakovali.
- lk-

Televfznv zdpisnJk
Po dlhom t;as' sa opili l)JUala Rud.lH~
Cyklu~ dramaturgicky ta•
ujtmavých a tnt erprlltal!ne atrakthmvch
koncertov, prtpravovan1J v spoluprdcl ~
Cs. r ozhlasom, ztskal v novllj k oncertnej
stent budovy r ozhlasu exkluztvne pros·
tredie. Ale je to e§te vôbec cyklus, keď
Elena Galanovd na zttver ozndmtla, !le
.,ctazst koncert cyklu Hudba z Bratislavy sa uskutol!nt v septembri u? Dva k oncerty rol! ne strdcaJtí nadvllznosf, silu ·
pravidelnosti. A prdve tak~to typy k oncer tov by mohli vý r azne obohati ( di vdkov o poznanie hudobných hodnôt minulosti a prttomnostt a prispie( k zvý§eniu kulttírneho povedomia nd;roda.
Skoda nevyu!lttej Sance/
Koncert 14. aprtla 1985 mal zaujtmaulí dramatur gi u a vynika jtícu interpretal!ntí lírovet!. Sy mfonick ý or chester Cs.
rozhlasu r astie od výk onu k v'fíkonu a
mlad'fí di rige nt Ol iver Dohndnyt okr em
e legantn~ho gesta pr ehlbu je prienik do
podstaty
Inter pr etovaných
vbsahovej
diel ,
Baletnd hudba b rattslav sk~ho r oddka
/. S. Kussera z jeho oper y Er indo v cit -

z Bratislavy.

lltl~f dpMV~ f, Mliii'Q UyZnlltJ p86Dbl1JO
a prtsvfi!tlf1tltt1 ~ll ju molna taradtf na
lír ovlil lur6psklho hudobnlho baroka.
!fi vfllmt zdslu!lnl, fll sc;z préWfl na tlll·
vt znej obrazovk e o!ltvujtí vzdcnt hudob·
n~ hodnoty minulost i . Najmll ak i de o
taktí Stýlovo l! ist~ tnterpretactu ako sme
počuli na tomto k oncerte .
Nedelnd pohoda pokral!ovala v pôvabnom M ozartovom Koncerte Es dur
pre /Člavtr a orchester , KV 449 v podant
Maridna L apSa ns k ~ho . Zmiet!ovat sa nanovo o jeho interpretal!ných kvalttdch
Je hddam zby t ol!n~, vi eme a stdle sa
presviedl!ame, že patri ku klavtristtckej
elite niel en v CSSR, ale l v európsk om
kontexte. Zdôr aznila by som vSak mimor iadne kvalltntl zvukova strdnku - klavtr znel prekrdsne, pr iam spieval v dru hej a isk ril perllv osf ou v trete j časti .
Niel en z hladiska dram aturg lck~h o, al e
i i n terpretal! n~ho treba vysok o hodnotU
výber zo sl ovenskeJ stll!asnej hudby.
Suita z bal etu Rytiersk a balada Si mona
Ju rovsk~ho pr esvedl!lla, že sa na hudbu
tohto pr edl!asne zosnul ~h o skl adatel a neprdvom zablída. Te to hudba plnokrvnd,

Komorné koncerty
MDKO
v Bratislave
Stretnutia s manželmi Michalicovcami
majú už svoju tradíciu i atmosféru, svojich poslucháčov, ku ktorým sa radim
l ja už aj preto, že som mal možnosť
ešte od čias konzervatoriálnych štúdií
sledovať umelecký rast Petra Mtchalicu.
Večer v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca 19. marca 1985 bol preto pre mňa
v mnohom podnetný a inšplrujficl, nakolka je tu l možnost porovnávať minulosť dávnu 1 nedávnu s prltomnos1'ou.
V prvej časti programu sme sl vypočul1 Bokesova Sonatlnu pre husle a klavlr z roku 1973 - vcelku duchaplné dieIo, poslucháčsky vďačné, Invenčne pútavé, roztancované svojou hravosťou a vltalltou. Bol by som rád, keby sa tieto
slová nechápall ako ospevovanie nejakého velkého umeleckého člnu, ale skôr
skromného, remeselne zručného kompozičného prlspevku, v ktorom autor dokazuje, že rozumie svojmu povolaniu.
Chvlle plné rozčarovania som prežlval
pri počfivanl diela .<chima MHIIeraWeinberga s názvom Hry vody pre sólové husle. Naozaj nemôžem naplsať
uznanllvé, ani len zdvorilé slová, ked
ma autor atakoval hudbou, o ktorej sl
mysllm, že je nepresvedčivé, ·popisné vo
svojej invenčnej opotrebovanosti. Hudba, ak sl nárokuje byt umentm, nemôže sa pdhybovat len v zaujímavých zvukových hrách, v nachádzan! nových sonorlckých a inštrumentálnych polôh. Lebo ak všetky tie technické a racionálne
premyslené aspekty neslúžia vyš šiemu
umeleckému posolstvu, sú len hračkou,
alebo hrou zvukových obrazov. Po tomto diele priam blahodArne zapôsob111 Tri
kasy pre Nato Gabanija od Ilju Zeljenka, 1 ked pravdu povediac, ani tu sme
sa nestretll s vrcholným umele ckým čl
nom. Jednako však dobrá kompozičná
práca s prvkami poetickej drobnokresby
i pekne · rozosplevanýml kantilénami zapôsobila na poslucháča a upl1tala ho. Co
sa Interpretácie týka, možno tu vysloviť
len slová uznania.
Overa viac som sa však "dozvedel" o
P. Mlchal1cov1 v Schubertovej Sonite
D dar pre husle a klavlr, D 384 (op. 137,
č. 1). Možno sa budem opakovať tak trocha z minulosti, ale v Schubertovl ml
chýba la m!!kkost, komorná Intimita , akésl Interpretačné ·prehriatie - no a predovšetkým šll'Šf dynamický kontrast.
Klavír bol ovela poettckejšl, farbltej šf
a ko husle, takže v mnohom dotváral jednoznačne exprestvnu rovinu huslového
partu. V trete j časti Allegr o vivace ml
azda najviac chýbala lahkost, dynamická a farebná rozvrásnenosť, výrazová
pestros ť a široké, skutočne tvorivé muzlc!rovanle. Napokon to Isté možno povedať a j o Griegovej Sonlte i!. 3 c mol

pre ·l iäsle a klávlr. Nepóčull sme tu š optom vyslovené Cantabile, len neustále
forslrovanle dynamickej hladiny - hlasitý spev. A ked a j došlo k sUšeniu.
boli to len okamžiky čl momenty. A to
vš etko sú predsa tie prvky, ktorými disponujú skutočne najväčši Interpreti.
Huslista, ktorý nemá tieto vlastnosti sa
jednoducho nemOže prepracovať do európskej Interpretačne j špičky. Mysl!m si,
že je potrebné upozornlt na tieto skutočnosti, pretože P. Mtchallca má sku točne všetky predpokla dy ďalšieho umeleckého rastu. Potrebuje sa len dopracovať k väčšej výrazovej pestrost!, k tvorivej rozkošatenej imaginácii. Inak večer s ma nželmi Micha licovcami bol plodným oživenlm nášho hudobného života.

V poloprázdne) Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vystfip!l 3. aprlla 1985
jeden z najlepšieh sovietskych violistov
Jurij Baimet spolu s klaviristom Michallom Muntianom. Škoda, že v auditóriu
nebolo vidief našich interpretov - sláčlkárov a špirujúcich na sóllstlckfi ka·
rléru. BoU (?y svedkami nevšedného umeleckého zážitku.
V fivodnej časti sme sl vypočull Schumannove Adagio a Allegro - akési ro·
mantické vyznanie preteplené poetickou
nehou. Interpreti sa nechal1 strhnúť "vtibenlm" autora a predviedl hru, akú sme
už dávno nepočuli. Obdivovali sme Bašmetov čarovný tón, plný éterick ej pľl 
tažlivostl a krásy. A rovnako tiež M.
Muntiana, ktorý po stránke far ebnos ti a
úderovej palety pripomína - ako komorný hráč - S. Richtera. Je to nevšedný umelecký zjav, ktot•ého hra je samozrejmá, pôvabná, a to a j po s tránke vi zuálnej.
Nasledovala Brahmsova Sonlta Es d•r
- dielo, v ktorom obaja sól1s tl demonštroval1 svoj široký výrazový regis ter a
zároveň l s voju strhujúcu muzika litu.
Azda len kvetnatými slovami by sa da l
vykr esl1t ten jedinečný prejav oboch s ovietskych umelcov, ktorý nás vš etkých
nadchol a očaril. Obdivova l som najm3
stlšené dynamické polohy - ten spev
šeptom, to kolorovanle deta ilov, ale v
rovnakej miere 1 dynamicky vygradované fis eky a pevnfi zomknutosť celku.
Na záver za znela prekrás na Sostakovl·
l!ova Sonáta pre viola a klavlr, op. 147,
dielo, v ktorom tento génius hudby 20.
storočia dokazuje s ilu
a prlťa žl1vos f
prosto ty, ako duchovného extraktu toho,
č o ako kvas prebieha v tvorivom procese. Velkolepé je umente D. šos ta kovič a, ktorý navyše v tomto diele vzdáva
svoj hold Beethovenovl. Interpretácia bo'la opäť jedinečná, stála v službách veJkej výpovede autora, pod č iarkla priepastné hlbky hudby a strhujl1co formo vala celok do veľkolepej architektonickej jednoty. Jedným slovom, bol to nád herný večer, skutočný sviatok lnterpre·
tačného majstrovstva, na ktorý budeme
dlho spomtnat.
IGOR. BERGER

KONKURZ
Riaditel Stitaeíio divadla v Kollclach vypisuje konkurz do openu1ho rboru
Státneho divadla, a to do skupin
alt,
l. t&DC!r,
II. tenor,
II. bal.

Konkar1 sa askutol!nl 12. jflaa 1985 o 10,00 h v budove Státneho divadla
v Koliciacb na Leninovej ul. Prlhlálky so livotopisom zasielajte na k6droviJ
a penonllne oddelenie Štétneho divadla, Srob6rova 14, 042 77 Kollce. Vekod
hranica je 35 rokov.
melodicky tnvenl!nd, rytmicky zaujtmavd
a v plnom rozsahu slovenskd. Vďaka
dramaturgii za tento výber/
Zétverom eSte· pozndmka k reldclt Hra"/tl st pre poteSente ( 21. aprtla). Okrem
ndstrojovo dobre zvlddnut'fích hudobn'{ích
diel treba vyzdvlhntít pr edovSetk'{ím to,
ak o tito mladt amat~rt s plný m pochopentm i nterpretuJtl stll!asna sl ovensktí a
l!esktí hudbu. Tdto skutol!nost i ste spôsobuje poteSenie nielen skl adat el om, ale
vSetk'{ím, ktort sa podiel ajtl na budovant sl ovensk ej hudobnej k ulttlry.

Tesne pred touto reldctou sme videli
film o prdci ZNB v boJI prot i vandalizmu. A tak mi napadlo, l!l by t1to mladi
l udia, ktor t st hrajú l en tak pr e poteSente, boli schopn! ddk eho trestn ~ho l!tnu - al ebo opal!ne, l!i by vandali boli
schopn! ak~ho kolv ek um e l e c k~h o l!tnu?
Mali by sa nad tý m zamyslief naJmä lf,
ktort stce teoreticky uzndvajú estetickú
vý chovu ako stíl!asf pedagogiky, ale stíč as ne Ju ctel avedome odstívajú na perif~riu pedagogick~h o pôsobenia.

ANNA KOVÁ~OV Á
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TRIDSAŤ ROKOV V SLUŽBÁCH S OV NSKEJ HUDO N JKU TÚRY
(Dokončenie ·z l. s tr.)
preds tavy stávalo sa pravidelnou Ctlohou,
ktorCt nastoiovali uznesenia zjazdov..
Niet pochýb o tom, že práca vo zvl!ze umožnila širšiemu členskému aktlvu
pra covať novým spôsobom a to v spoločens kej organizácii, ktorej dopad bol pomerne široký. Bol to is te jeden zo spôsobov prekonávan!a známej slovenskej
slabosti v "spolkárenl". Práca vo zv~ze
poskytla členom, ktor! o ňu mail záujem , amblcle a schopnosti, pracovať koJektlvne a kriticky, uplatňov a ť tzv. kolektlvny rozum. Tak prepotrebné a stáJe požadovaná jednota pôsobenia Zväzu
slovenských s kla dateiov sa realizuje cestou či nno sti organizácie a členstva , ďa
Jej Ctzkou na dväznosťou aktivity zväzu
na Iné tnštltCtcle. Preto mal zväz záujem
na jednej strane o úspešné pôsobenie
členov v mimozväzových organizáciách ,
na druhej s trane mlčky sa predpokla dalo, že tieto inštitCtcle budCt so zväzom
úzko s polupracovať pri plnen! všeobecných cieiov našej hudobnej kultťtry. V
minulosti bol zväz neraz kritizovaný, že
nedokázal realizovať ťtlohy, ktoré na seba vzal. Táto kritika bola oprávnená potial, poklai zväz chcel r lešif problémy,
ktoré boli nad jeho sily alebo ležali
mimo jeho kompetencie. Zväz nemohol
preberať na seba ani funkciu všelieku
v kaleidoskope problémov a situácii,
ktoré sCt často ná roč né na riešenie po
kádrovej l organizačnej stránke. Podobne bol zväz kritizovaný za nedostatočné
konta kty medzi funk cionármi a člen-

hudobné centrá. Proces má dlhodobý
chara kter a je nevyhnutný ak chceme
hovorif o rozvinutej hudobnej kultúre
SSR v súčasnej dobe. V tomto smere počltame s iniciatlvou krajských oblast!,
našich krajských pobočiek, s našimi spolupracovnlkmi v Kruhoch priatelov hudby, a le i s pedagógmi na pedagogických
fakultách, konzervatóriách a ludových
školách umenia.
Vzhladom na rozsiahlosť umeleckých
a muzlkologlckých výsledkov nastoluje
sa stále prlebojnejšla myšlienka uplatnenia tvorivých výsledkov nášho člen 
s tva mimo llzemla Slovenska, resp. CSSR.
Nemožno povedať, žeby výsledky boli
celkom uspokojivé. Chýba nám však väč 
šia prieboj nosť, lnlclatlvnosf 1 vytrvalosť pri propagovanl vlastných výsledkov. Bolo by žiadúce, keby v tomto ohlade neexistovali výčitky na nedostatok
propagácie našich tvorivých výsledkov
pre naše vlastné chyby, pre vlastné nedostatky.
Ciele, ktoré sleduje Zväz slovenských
skladatelov, sCt očividne nadlndlvlduálnej povahy, presahujCt možnosti a pôsobnosť jednotlivca. Práve z tohto podnetu vznikol zväz ako organizácia Ideová a výberová. Dnes niet pochybnosti
o tom, že Ctlohy, ktoré plni zväz, by nemohla uskutočňova ť žiadna Iná lnštitCtcla. je zaujlmavé konštatovať, že v kapita listických krajinách, kde skladatelia
sú organizovani na stavovskej Ctrovni,
bolo treba vytvorit lnštittí.clu, ktorej pracovná náplň je skoro analogická s tým,

Pobi ad na Predae•ntctvo l. z jazda ZSS (1158 J.
čo plni zväz už od svojho založenia, t. j.
ským aktlvom. Prirodzene, zväz nebol
pôsobenie mimo svojho ťizkeho tvorivéa ani nie je ostrovom dokonalosti; neho rámca. Hudobné rady v kapltall~lc 
dostatky v pr\ci boli a sil. Neraz vznlkých krajinách do Istej miery majll vo
kall, žlal, i prl čl nenlm členov alebo
svojej náplni činnosti tie aktivity, ktoré
funkcionárov samých. Na druhej s trane
zdroje niektorých nedostatkov Ježia ml- · sú špecifické už od začia tku pre skladatelské tvorivé zväzy v socialistických
mo obl asť jeho pôs obnos ti a kompe~n
štátoch.
cte. Podstatným však je, aby tu bola
vOJa to, čo je nedokonalé odstraňovať
Ak skúmame štrukturálne us pOsobenle
na základe správneho pozna nia a z hlazväzu zisťuj eme, že Zväz slovenských
diska všeobecného záujmu, sine tra et
sklada telov prešiel za 30 rokov rozmastudio a na podklade "vnútorne j" sebanitými premenami a organizačnými zmekritič nosti aby som použiJ Marxov
nami. Niektoré prospeli celko_vej _štrukvýraz - ako nevyhnutného predpokladu
tCtrovanostl zväzu, Iné mali len dočas
úspešného jestvovania akejkolvek Inštiné trvanie. V poslednom obdobi rozšltúcie, č l organizácie.
rlla sa pôsobnos t zväzu tým, že bola
vytvorená nová samosta tná tvorivá koOkrem a ktivit zväzu smerom dovnútra
misia skladatelov populárnej hudby, tlatvoril a tvor! dôležitú súčasť jeho čln
Jej vznikli štyri Kruhy mla dých, viacenosti pôsobenie smerom navonok. Už od
ré poradné odborné komisie - a ko je
začiatku sl orgány zväzu uv edomlll, že
komisia pre otázky hudobný výchovy,
vzhladom na špeclflckCt slovensktí. s ituápre styk s masovými médiami, Kruh
ciu musia preja vovať starostlivosť niezborových dirigentov a najnovšie Kruh
len o vývoj profesionálneho hudobného
husliarov. Pri zväze permanentne pôsobi
umenia, ale a j o širokú oblast amatérStála výberová komisia pre hudobné stí.s kej tvorivosti. V rámci nej stala sa
faže doma l v zahranič!.
demokratizácia hudobnej kultCtry základným článkom kult(trnej politiky KSC .
Tridsať r okov vývoja zväzu znamená
Možno pov edať, že obe činnos ti s l zväz
1 neo byčajné rozšlrenle člens kej základuvedomoval s plnou zodpovednosťou.
ne. Pred 30 rokmi ZSS nemal viac ako
Vedia toho nebolo možné stratiť zo zre80 členov, v roku 1963 to bolo už 108
tela úsilie o rovnomernosť vývoja huč lenov a v sťtčasnosU 290 členov , z čoho
dobnej kultťtry na Slovens ku. A to tým
je 50 skladatelov vážnej hudby, 51 záviac, že dlhé desaťročia amatérska hubavne j, 118 koncertných umelcov a 71
dobná kultCtra v minulosti neraz suplomuzlkológov, kritikov a publicistov.
vala ne prltomn osť profeslonallzmu. Aj
S poloč ens ké organizácie udržujt1 sa
pre budťtcnosf zostáva jedným z hlavtými ideami, ktoré stáli pri Ich zrode a
ných úloh Zväzu s lovens kých skladateurčovali ich profil.
Opustenie týchto
l ov pôsoblt v tom zmysle, aby sa zaistil
prlnclpov znamená vždy rozpad väziva
rovnomerný vývoj oboch týchto velkých
lnštltCtcle, jeho dezintegráciu a premenu
oblasti hudobnej tvorivosti. Oalšou tí.Jona niečo odlišné. Ani - Zväz slovenských
hou, ktorá sCtvls l so spoluprácou s ostats kladatelov sa nemOže v zdať svojho pOnými hudobnými lnštitťtclaml, bolo tí.slvodného a základného poslania, ktoré
lie presadzovať myšlienku lntegrálnostl
je určené v jeho sta novách a ktoré spohudobnej kultúry, t. j. Ideu, že všetky
č lva v jeho účasti na rozvoji národnej
jej zložky spolu tvoria velký celok, že
kultllry soctallstlckej spoločnosti, ktorá
žiadna lnštitt1cla nie je autarklcká, sepod vedenlm Komunis tickej strany Cesbes t ačná , a le naopak je svojou č innos
koslovenska a v duchu marxisticko-letou viazaná na druhých. Zväz slovenninských Idei sa usiluje o všestra nný
s kých skladatel ov sa snaž! v tomto ohla rozvoj života, o výchovu socialistického
de pôs oblt cestou svojich členov a počloveka. Stanovy Zväzu slovenských sklaukazovať na nevyhnutnost, aby medzi
da taJov vyjadruj(!, že sa skla da telia, konlnštitCtclaml sa za is ťovala koordinovacertn[ umelci a hudobn1 teoretici zdrunosť a vzájomná prepojenosť aktivit. Dôžujťi vo Zväze slovenských skladatelov,
ležitým bodom zväzovej staros tlivosti je
aby mohli preh lbova ť aktlvny spoločen
ďa l ej sna ha o rovnomerný hudobný výs ký vply~ svojej práce a aby mohli tenvoj všetkých oblasti Slovenska. N aš ťas
to ciel 6.skutočňovaf čo najllčlnnejšle.
tie sme sl uvedomlll dos ť skoro potreToto je základné zameranie našej organizá cie. Pol!as tridsa ť rokov svojho jestbu hlldovaf postupne mimobratislavs ké

vovanla darilo sa p lniť Zväzu slovenských sklada telov tCtto llnlu raz ťtspe š 
ne, Inokedy menej. Treba vedieť, že rokmi narastali úlohy kvantitatlvne l kvalitatlvne nielen vnútorne, ale l v nadväznosti na činnosť ostatných inštitCtcU. Vývoj priniesol l tendencie, ktoré nie vždy
mali socialistický charakter, pr!stup
členstv a k organizácii l jej podujatiam
nebol vždy uspokojivý a nie vždy sa darilo zladiť ciele a poslanie zväzu s rozmanitými požiadavkami a záujmami člen
stva. No aj pri uplatňovan! náročných
kritéri! nemožno n ev id ieť pozltlvny význam jestovanla a činnosti zväzu za tridsať rokov. Prejavoval sa v štyroch zreteloch:
l. cez aktivitu a autoritu svojich

čle

nov predstavoval odborné a Ideové fórum v otázkach hudobnej kulttí.ry,
2. bol zjednodnocujtí.clm faktorom pri
mobilizácii členstva pre plnenie ťtloh budovania sociallst~ckej spoločnosti,
3. bol člnltelom stlmulujťi clm pri tvo_rbe a v nastolovanl podnetov týkajllclch
sa ďa lšieho rozvoja našej hudby,
4. bol fórom kriticko-analytickým, kde
sa vedecky hodnotili jednotlivé etapy
vývoja a kde sa určovali l overovali normy hodnpten1a činnosti v oblasti hudob~ej kultllry všeobecne.
Retrospektlvne možno zlsfovaf, že
pred zväzom a jeho orgánmi sa vynárali stále nové a neraz zložité tí.lohy, s
ktorými sa musel zaoberať a ktoré vyrastali nielen zo všeobecne spoločenské
ho vývoja v našej vlasti, ale- l z takých

a znášajtí. bremeno spojené s realizáciou
projektov a č innosti Zväzu slovenských
skladatelov. Treba, aby sme fun kcionár om, členom komisii l admlnlstratlvnym
pracovn!kom za ich obetavos ť a lnlclatlvu vyslovili tí.primné poďakova nie .
Styridsať rokov, k toré uplynuli od
oslobodenia, štyridsa ť mierových rokov
a v tomto časovom rámci tridsať rokov
úspešného budova nia slovenskej hudobne j kulttí.ry, na ktorom sa podlefai Zväz
slovenských skladatelov ako samostatná
lnštltCtcla, zaväzujll pri určovani hlavných llloh l do budúcnos ti. Zväz bude
pokrač ovať v overených akciách, ktoré
doteraz prinášali všeobecný osoh - v
prehlia dkach tvorby, koncertného um~
nla, v kolokviách a sympóziách o tvorbe, Interpretácii, o problémoch marxlsticko-lenln~ej teórie a estetiky, bude
sa na ďalej ztí.častňovat ako spoluusporladatel na akciách, týkajllclch sa rozvoja našej hudby a vyvinie úsilie by(
v tí.zkom dotyku so všetkými dôležitými
problémami socialistickej súčasnosti. Z
povahy činnosti zväzu vyplývajú tieto
zamerania:
1. rozvljaf a podporovať socialistický
charakter umeleckej . a teoretickej čl~
nostl, ktorej váha bude na sťtčasnos tl
a na aktuálnych tllohách našej doby,
2. upl atňo vať zreter kvality, náročnos
ti, pričom meradlom má sa stať nielen
tí.roveň, ktora naša hudba už dosiahla,
ale l svetový vývoj, reprezentovaný významnými pokrokovými zjavmi a ich výsledkami,

Pn6 1abraali!D6 atyky ZSS. Z prijatia ileleslcla akladatalov SovlaJakeho nlza
(D. Kabalenklj a J. Martyaov) na ZSS (marec 1Hl).
Snlmky : arch~v ZSS
člnltelov ako rozrastajtí.ce sa· spektrum
štýlovej diferencovanosti tvorby, svojráznej profllácle koncertného umenia,
stále pestrejšieho kontaktu s mlmozvllzovou oblas ťou , s prllevu nových č len
ských kádrov, ale l s tým, že sa ideovointelektuálna tí.roveň členstva zvyšovala,
že sa normy, určujtí.ce kvalltntí. prácu,
neustále spevňovali, že sa pri hodnoteni
(sympóziá, kolokviá) presadzovali stále
viac vedecké metódy a zoslaboval vplyv
subjektivizmu, formalizmu a oportunizmu.

Nepochybne je sCtčasné zameranie čln
nosti zvllzu zložitejšie ako bolo pred
tridsiatimi rokmi, je heterogénnejšie, aj
vlacvrstevnatejšie. Vyplýva to i z rozšl rujťiclch sa aktivit zväzu, z práce jeho tvorivých komlsU, hoci náplň z orga·
nlzačného hladiska je analogická, ako
v minulosti. Týka sa to práve tak starostlivosti o novťt tvorbu, jej hodnotenie
na podklade nár očných krltérU, jej propagácie doma l v cudzine, týka sa to
zložitosti uplatnenia stále sa rozrastaj(tceho koncertného umenia, llzkej spolupráce s bra tským Zväzom českých skladatelov a_koncertných umelcov a so
Zvllzom čes koslovenských skladatelov,
spolupráce zväzu s Inými lnštlttí.claml Slovenským hudobným fondom, Slovkoncertom, Opusom, Sloven~kým ochranným
zvllzom autorským, Slovenskou akadémiou vied, Mestsk~m domom kulh1ry a
osvety, s našimi or chestrami a hudobnými divadlami, so š kolami všetkých
s tupňov , s takými významnými lnštltťi 
claml a ko sťi Ceskos lovenský rozhlas a
Ceskoslovenská televlzla. Chcel by som
sa menom ZSS poďakovať týmto lnštltťi 
ciám a Ich :vedllclm pracovnlkom za Ich
pomoc, podporu a porozumenie, ktoré
prejavili v oči úlohám zväzu v minulosti
a prltomnostl.
Ked študujeme protokoly o činnosti
zvllzu za tridsať rokov, nemožno nemyslieť na množstvo funkcionárov, rovnako
i na členov pracujllclch vo výboroch,
komisiách, ktorl plnili neočakávané, neraz zložité tí.lohy. Treba znovu zdôrazniť, že ti všetci vo zväze pracujll nezištne a sebaobetavo. Pracujťt na llkor
svojho valného času a to je Iste rozdiel
v porovnani s tými, ktorl sil len radovými členmi. ,Pri tejto prlležltostl nemožno zabudnllt na sta točnll prácu, vykonávanll po tri desaťročia pracovnlkml
a dmlnlstratlvneho aparátu. Oni zná.Šall

3. utvrdzovať um el ec kťi a morálnu zodpovednost tvorcu práve tak vo vztahu
k vlastnej činnosti, ako i vo vztahu k
národu, jeho kulttí.re a dejinám, čo je
zvláš ť závažnou lllohou hlavne pri vstupe našej umeleckej a vedeckej mládeže
do verejného života.
Pri dobre zladenej pôsobnosti orgánov
zväzu, jeho komisii, a pri ideovo-odbornej ťirovni členstva a jeho zodpovednosti, pri llspešnej koordinácii a prepojanosti na druhé lnštltllcle a na Ich ak·
tlvny a· pozltlvny prlstup k ' nám, nemall by to byt lllohy nedoslahnutelné. V
tomto smere tak, ako to bolo za tridsa(
rokov jestvovania , budeme sa opiera(
o jednotu s našim bratským Zväzom čes
kých skladatelov a koncertných umelcov 1 s našou federálnou organizáciou.
Práve v úzkej spolupráci s nimi, v zhode základných Ideových clelov, vo v~ 
mene praktických sktí.senostl, vo vzájom·
nej morálnej podpore a porozumeni vldlme rozsiahle možnosti aktivity, zamerane j vedia hlavných llloh aj na rozvljanle t1zkych kontaktov medzi člen
stvom.
Tridsať rokov existencie Zväzu slovenských skladatelov, náplň jeho práce, povaha jeho či nnosti a pestré zameranie
a ktivity členstva ukazu jll, že jeho miesto v našej kultúre je nezastupltelné. Za
tridsať rokov Zväz slovenských skladataJov z(tčastnll sa na profllovanl sťtčas
ného boha tého hudobného života na Slovensku konštruktlvnym spôsobom a bude u skutočňovať túto Ctlohu naďa l ej.
Ak si dnes prlpomlna me jubileum 30 r okov od založenia našej organizácie,
ktoré spadá práve do rámca štyridsiatich rokov oslobodenia Ceskoslovenska
Sovietskou armádou, je táto zhoda Iste
nie náhodná. Bez štyridsiatich s lobod·
ných a mierových rokov by naše hudobné umenie a hudobná veda neboli
tým, č!m s ú: oporou 1 ozdobou našej socialistickej súčasnosti, svedectvom rozvinutých tvorivých sn národa a jeho ta·
lentov, ale i umeleckým výrazom jeho
snáh a tCtžob žlť pre Ideály spravodlivosti, pokroku, socialistického humanizmu a mieru.
( Slbaoatat prlhovor predaeaeat aa
Sllvnoataom zaaadautl Oatredaého vfboru Zvlza
aloveaakfcb akladaterov
22. aprlla 1985 v Domove akladatelov
v Q!lliÍij Krupej pri prUelltoatl 40. vfroi!líl oalobodeala Ceakoaloveaaka a 31.
vtroi!la vzal ka zss.l

