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Prehlbme spoločenský vplyv 
našich umeleckých činov! 

Na mimoriadnom Valnom zhromaždení ZSS hlavný 
referát predniesol predseda ZSS prof. dr. Oto Fe
renczy. Za pred.~edníc1cym stolom zaujali miesto 
predsedovia sekcií a hostia zhromaždenia. 

Snímky: J. Vrlik 1 

Pravolanle účastnikov 
mimoriad,neho Valného,_ zftmmaideri:iq .. 
k IIV. ~azdu? KSO ; 

Účastníci ntimoriadneho Valného zhromaždenia 
Zväzu s lovenských skladateľov, ktorí sa zišli dňa 
3. mája 1971 v Bratislave, pozdravujú blížiaci sa 
·r,jazd Komunisticl<ej strany Slovenska a . XIV. zjazd 
Komunistickej strany československa. Pri tejto prí
ležitosti si slovenskí hudobní umelci, skladatelia, 
koncertní umel~ a muzikológ.ovia pripomínajú pol
storočnú víťaznú cestu našej komunistickej stt'any 
a prihlasujú sa ku všetkým jej pokrokovým tradí
ciam a momentom, ktoré sa pozitívne odrazili nielen 
v našom spoločenskom á kultúrnom živote, ale me
novite v oblasti hudobného umenia. 

Dejiny profesionálneho hudobného umenia sú v 
slovenskej kultúre úzko späté s osudmi a ideovými 
zápasmi komunistickej s·trany. Už v dobách prvej 
republiky badať vo formujú'cej sa hudobnej avant
garde citlivý postoj k vtedajšej sociálnej proble
matike, pričom mnohé progresívne diela stáli na po
zíciách, ktoré pre na$e umenie vydobýjl)la ideoló
gia komunistickej strany a jej vedúci predstavitelia. 
Takmer celé štv-rťstoročie sa vyvíja slovenské ume
nie v spoločenských podmienkach, k·toré vytvára 
komunistická strana. Nie náhodou badať v tomto vý
vojovom obdobi výrazné inštitucionálne dobudova
nie, rozvoj slovenského hudobného život a nielen 
v Bratislave, ale l na celom území Slovenska. Z to
ho vyplýva, aký význam pripisuje socialistická spo
ločnosť novému hudobnému umeniu. Bol to nespor· 
ne kvalitatívny i kvantitatívny rozvoj skfadateľskej 
práce, koncertného umenia i muzikologického báda
nia, ktorý našiel uznanie nielen doma. ale l v za
hraničí. Slovenská hudba sa v tomto období zaradila 
medzi vyspelé európske hudobné kultúry a tvorí 
významný článok v celom politickom a kultúrnom 
spoločenstve socialis tických štátov. 

účastníci mimoriadneho Valného zhromaždenia sa 
prihlasujú ku konsolidačnému procesu posledných 
rokov, čo už dokázali viacerými akciami, ale najmä 
terajším prijatím nových stanov Zväzu slovenskýcll 
skladateľov. Päťdesiate výročie strany privítali na
ši členovia zvýšenou tvorivou aktivitou, ktorá sa 
prejavila o-krem iného aj vznikom väčšieho počtu 
diel, venovaným priamo k 50. výročiu vzniku KSč. 

ľ 

' . 

K tejto aktivite sa pridávajú aj koncertní umelci 1' 
naštudovaním týchto diel a muzikolúgovia prácami l-
venovanými novej tvorbe a objasňovaniu progresiv- l ; 
nych tradícií našej hudby. 

Slovenskí hudobní umelci využívajú túto príleži
tosť, aby ubezpečili našu s tranu a spoločnosť, že 
budú pracovať v tých intenciách a perspektívach, 
ktoré vytýčia oba zjazdy našej strany, pretože v pro· 
grame strany vidia najlepšiu zäruku napredovania 
našej spoločnosti, d'alšieho rozvoja slovenskej bud · 
by a celej socialistickej kult úry. 

MimoriadnP~ Valné zhromaždenie z.ss 
Dňa 3. mája 1971 bolo v bratislavskom hoteli De~ 

vín mimoriadne Valné zhromaždenie Zväzu sloven
skýc!h··skladateľov, ·ktoré malo za úlohu pretokovať 
a' ' schváliť nové • stimovy '·zvlízu,' Zhro.niaždeňie . sa 
:Stre'tlo'~so živýpt _záujmom 'č!en5tva.' z~s (1~4·, prí
to~mých). Zasadnutie otv.o~il , podpredse~a ZSS. za
slúžilý umelec L. S l o v á k . . Výklad . k nov.ým sta· 
novám podal (pred diskusiou) zaslúžilý umelec 

Výbor Zväzu slovenských skladatel'ov sa rozhodol ft'o
lať mimoriadne · Valné zhromaždenie ZSS, v súlade 
s · pJatnými •stanoyami § 10, bod l s tým cieľom, aby 
.sa na ňom · prerokovali · a , prijali nové. stanovy Zvä(Z:U 
slovenských · skladaterov; 
· P.redtým, · než vám predlož~ výklad k návrhu no
vých stan·ov, dovoľte mi, aby som vašu láskavú po
zornosť zameral na program -dnešného mimoria dneho 
·Valného zhromaždenia, ktorý sa má zamestnávať jed 1-
n.e otázko.u : nových Sltí!n(!v .. Na dp.ešnop1 zas.adnut i· ne
predkladá sa správa o činnosti Výboru ZSS, ani ostatné 
správy o plnení úloh, ktoré Výbor Zväzu zaväzujú 
z uzneseni Valného zhromaždenia v apríli 1970. Tieto 

dr. štefan K ll mo. . . . . 
Rokovania mimoriadneho Valného zhromaždenia sa 

zúčastnila stranícka a vládna delegácia na čele 
s prof. dr. Ing. Michalom H r u š k o v i c o m. CSc .. 
vedúcim .oddelenia kultúry a · umenia.· úV ·KSS a· 
s ministrom kultúry SSR -Miroslavom V á l k o m. • 

. materiály. budú predložené na IV. zjazde nášho Zväzu. 
Ak sa ' napt~iek tomu vo svojom výklade dotknem práce 
a postavenia Zväzu v mlrtulosti. tak sa to nedeje s tým 
Qmy,slom, aby ~nm anticipoval ,.Správu o 20. rokoch 
činnos:ti ZväzY. '•w enských skladateľov", ktorá je pred 
dokončenim, .al.e jedine preto, že je to nutné pre po
chopenie súvislosti pt·áce a postaven ia našej orga·ni
zácie a jej stanov. 

Hlavný referát predniesol predseda Zväzu sloven
ských skladateľov prof. dr. O. Fe re n c z y. V dneš·
nom čísle prinášame obsiahlu a podstatnú časť jeho 
prejavu. · · 

*** 

Priestor 
pre ·nové 
p.remeny 

Z prispev·ku vedúceho odde
lenia kultúry a umenia ú V KSS 
prof. dr. Ing. Michala H r u š
k o v i c a. CSc., ktorý prednie
sol na mimoriadnom Valnom 
zhromaždení ZSS. 

Chcel by som poved.ať niekoľko 
slov o tom, ako sl 4)redsta

vujeme na odde le ní uplatňova.nle 
vedúcej úlohy strany v oblast! 
umenia a kultúry. Myslfm, že d:nes 
je už všetkým jas·né, že budovať 
socialistickú a komunistickú spo
ločnosť nemožno živelným s pôso
bom. Je to zložitý problém nielen 
pre to, že existuje tried•ne rozde
lený svet, že i cez oblasť kultt1ry 
a umenia (najmä v súčasnom ob
dob! - pri existencii masových 
komunikačných prostriedkov) je 
možné sťažovať budovateľskú 
prácu, uskutočňovať deštrukciu 
socia listického uvedomenia ľudi. 
ale a.i z hľadiska celkom konkrét
nych pozitívnych budovateľských 
t1loh, ktoré pred nami stoja v st1-

vlslostl s výstavbou vy5!Pelej so
cialis t ickej a komunistickej spo
ločnosti. Vzniká nutnosť uvedo
melého, cieľavedomého a plííno
vit ého uskutočňovani·a t ýcht o pre
mien. 
v yspelú komunistick\1 spoloč-

nosť možno vybudovať nielen 
tým, že vytvorime materiálno
technickú základňu spoločnosti -
vhod-ml pre komWl!stlckťí spoloč
nost. ale aj tým, že sformujeme, 
vychováme komunisticky vyspelé
ho. všestranne rozvinutého člove
ka, postupne vnesieme do každé
ho život-a vedecký a estetlcko· 
umelecký prvok. 
p resadzovanie t ýchto dvoch zá-

(Po.klračovanie na 5. str.) · 

nlnských strán, al:iy sa uskutočni
lo zosú)adenie ' individuálnych, 
skupinových a čiastkových záuj
mov s celospoločenským záujmom, 
za účelom optimálneho rozvoja 
kažuého jedného človeka a spo
ločnosti. 
Aj v oblasti kultúry a ume nia 

treba postupovať cieľavedome 
a plánovito, t eda o. l. ai v ob
lasti umenia a kultúry sa má 
u.platňovať leninský princíp ve
dúce.J úlohy strany. Tento pr!n
cip sa má uplatňovať v každej 
oblasti ľudskej činnosti - špecl• 
fickým spôsobom. 

STRANA A UMENIE: 
kiadných prvkov n.te .ie mož-

né čisto žive lne a náhodne. Zi- pre umeleckú tvorbu je typická 
velne ani z vedecko-technickej s loboda tvorby, slobodný in-
revolúcie, an! zo samotnej exis- dividuálny prístup k voľbe té• 
tencle socializmu nevyplýva nut- my i k spôsobu vyjadrenia· osob-
ne taký výsledok, že sa vytvorí ného zážitku umelca. Rátame s 
optimálna, organizovaná ľudská tým, že tvorba je skutočne seba-
spoločnosť, kde by človek mohol vyjadr ením umelca, no súčasne sl 
žiť šťastným životom. K tomu je musíme uvedom!( že v tomto se-
potrebné úsilie všetkých - nie- bavyjadrení je aj umelcov sve-
len ni-ekoľkých jednotlivcov a tový názor. Práve preto nám ver-
malých skupin. Slovom, vzniká tu mi zäleži na tom, čl svetový názor 
- ako objektivna nutnosť - po- . umelca je aspoň relatívne pokro
ži.adavka, aby bol niekto, kto bu - . . kový, ák nie už vyslovene revo• 
de . zlaďovať skupinové, čiastkové tučne pokrokový. 
a1 lnd!viduál·ne záujmy s celospo- c-iže, pokiaľ ide o ovplyvňová-
ločenským .záujmom. kto spräv- nle umelcóv, v straníckej 
ne 4)0stavt otázku: čo je to ce- oráci nám nemôže isť o nejaké 
lospoločenský záujem? Te-nto direkttvne určovanie, čo má ume-
problém nemôže riešiť len úzka lee vyjadrovať, ako to má vyjad.o · 
skupinka ľudi. Je lllohou koma- rovať, ale budeme sa usilovať pô-
nfstlckej strany, manclstioko·le- '(Pokračovanie na 3. str.J 



Noví 
laureáti 

NA NAVRH ÚSTHEDNEHO 
VľBORU KOMuNISTICKEJ 
STRANY ČESKOSLOVENSKA, 
úSTNEDNli:HO VľBORU NÄ-
lWDNf:HO FRONTU čSSR, 
VLÁDY ČESKOSLOVENSKEJ 

Uznesenie n1imoriadneho Valnéh.o zhromáždenia 
l. Mimoriadne Valné zhromaždenie ZSS na svojom zásadnutí dňa ;5. V, 1971 v Bratislave schva

ľuje nové stanovy ZSS, ktoré svojim obsahom ustanovujú jl)dnoznačné perspektívy pre činnosť 

nášho Zväzu na najbližšie obdobie. 

2 .. (Jčastníci mimoriadn,eho Valného zhromaždeni a súhlasia so zlúčením dvoch doterajších skla• 
dateľských sekcií v jednu sekciu skladateľov · s dvoma tvorivými skupinami. Súčasne schvafujl1 
opätovt~é ustanovenie kategórie kándidátov v.o všetkých sekciách zss a súhlasia so zuovuvytvo-
renim . 1\ra~ských organizácií ZSS. , 

3. Mimori~dne Valné zhromaždenie udeľuje mandát do terajšiemu Výbot·u ZSS, Kontrolnej a re
víznej kortúsu' . ZSS a poveruje ich, aby do IV. zjazdu ZSS vykonávali funkciu v zmysle nových . 
s t anov. 

SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY, 
VLÁD čESKEJ SOCIALISTIC
I<EJ REPUBLIKY, A SLOVEN
SKEJ SOCIALISTICKEJ RE
PUBLIKY A ÚSTREDNEJ RA· 
DY ČSROH PREPOŽIČAL PRE· 
ZIDENT REPUBLIKY ARMÁD· 
NY GENERÁL LUDVÍK SVO-
BODA K 1. MÁJU 1971 A K Prof. dr. Oto Ferenczy · 

4. účastníci n1imoriadneho Valného z hrom až de ni a poveruj ú ústredný výbor vypracovaním Or· 
· ganb:ačného poriadku ZSS do IV. zjazdu. 

5. Mimoriadne Valné zhromaždenie ukladá ústrednému výboru ZSS xvolať IV. zjazd ZSS nil 
jeseň t. r., najneskôr však do konca februára 1972. 50. VľROČIU ZALOŽENIA KO· 

MUNISTICKEJ STRANY ČES
KOSLOVENSKA 

š t á t n e c e n y K l e m e n
ta Gottwalda 

s čestným titulom 
laureát štátnej ceny 
K l e men ta G ot t w a l d a: 

za diela a výkony z 
o d b o r u h u d b y: 

T vo·rcom Inscenácie, opery 
Vojna a mier Sergeja Pro

kofieva na scéne Národného 
divadla v Prahe. 
noc: dr. Ferdinandovi KU n-

dovi, Vysoká škola múzic
kých umení, Bratislava za in
terpretáciu organových kon
certov g mol od G. F. Händla 
a op. 46 č. 2 od P. Hindemitha 
a gramofónovej nahrávky diel 
:F. Liszta ' a o. Messiaena. 
zuzane Ružičkovej-I<alablso-

vej, zaslúžilej umelkyni, 
Praha, za koncertné pre dvede
nie a gramofónovú nahrávku 
diela J. S. Bacha Temperovaný 
klavír. 
p rof. dr. Otovi F,e~·.enczymu, 

hudobnému skladateľovi, 
Bratislava, za komickú operu 
Nevšedná humoreska. 
Q f'H!rejovl Malachovskému, 

6. účastníci mimoriadneho ·Valného zhromažde ni.a schvaľujú prevolanie k XIV. zjazdu KSC. 

Pamätné dni Bélu Bartóka 
Pamätné dni Bélu Bartóka, ktoré poriada! Zväz sloven

ských sl(ladateľov mali inú dramaturgiu ako oslavy v marci 
t. r. (Matica slovenská a Socialistická akadémia). V prvý deň 
bolo odhalenie Bartókovej pamätnej tabule, potom koncert 
a v tretí deň vedecká konferencia. V obidvoch prípadoch 
išlo o uctenie pamiatl'Y geniálneho skladateľa Bélu Bartóka 
pri príležitosti jeho 90. narodenín, pripomínajúc si jeho vzťa
hy k Bratislave, v ktorej býval a študcwal, k Slovensku, kde 
účinkoval ako klavirista, pred näšater a horlivý zberateľ slo
venských ľudových melódií. 

Prvé roky pobytu Bélu B.ar.:
t óka a ;eho matky v Brat isJ.a'li 
ve (1893-!899) boli spät é s 
gymnaziá.Jnymi štúdiami a s 
bytom na 1íJ2itáls.kej uJ.ici č. 3 
(teraz ul. Gs. aJJmády). Dľía 
17. apr!Ia 1971 odhalili na 
tomto dome pamätnú ta·buľu s 

. rel!éfom skladateľa. Tým. kto
rí poznali Bartóka živého i z 
mnohých fot-ografií, pôsobilo 
jeho umelecké spodobenie cu
dzo. 

ľov. Pietna slávnosť sa u-kon
čila kladením vencov. 

sólistovi opery Slovenské
ho národného di~adla, Brati
slava, za spevácke výkony v 
titulných lílohäch opier E. su
choňa Svätopluk a M. P. Mu· 
~orgského Boris Godunov. Ondr_ej Malachovský 

Pri odha leni prehovori li zá
stupcovia Národného výboru 
h l. mesta Slovenska Bratisla
vy, Ministerstva kultúry SSR 
a Zväzu maďarských skladate -

Dňa 19. apríl a bola vedecká 
konferencia pod· heslom "Bé
la Bartók a Slovensko". Od
znelo · 12 referátov. ktoré sa 
z1;oberali die lom Bélu Bartóka, 
jeho vzťahmi k Bratislave a k 
Slovensku. Po otváracích pré
javoch (medzi nimi aj pr!ho
vor dr. J . U,i!'alussyho. kto rým 
výstižne hodnotil priebeh ma
ďarských osláv a konfer.enciu 
v marci t. r.) L. Burlas ro
zobra l vo svojom referáte t ie 
;prvky v Sartókovom die le, kťo
ró sa opierajú o motívy slo
venských ľudových plesni. 

Ľ. Chalupka v podrobnej ana
lýze rozobra l všetky sláčikové 
kve.rtetá B. Bartóka. J. Al
brecht načrt<Jl dve zaujlmavé 
témy z ba,rtókovskej próble-· 
matiky: a) pedagogický vý
znam 44 duet p.re dvoje hu
sieľ, b) vari-ačný p.rl·ťl c!p v 
Bartókovom Violovom koncer 
te. Dr. Z. Nováče,k pr ipomenul 
11edocenený význam osobnosti 
Fr. Dost al!ka, propagétora Bé
lu Ba,rtóka. O. Elschek refe 
roval o postaven! Bartókových 
vydan! ľudových :piesn! v s.ú
časne,i ·etnomuzikológi!. Pred
nášky V. Čfžlka a M. Gábo
rovej bol! zaujimavé zhrnu
t ia o prvkoch bratis lavského 
prostredia, k.t oré sformova li 
Bartókov osobný a umelecký 
vývoj, ,iednak vytvára-li vzťa
hy jeho tunajšich vzťahov. Fle ~ 
ferá t A. Môžlho (spestrený 
magnetofónovými pr"ehrávka 
mi) bol pri nosom k oživeniu 
pami.a tky Bar-tókove,i činM st! 
ako zberateľa s lovenských ľu
dových hudobných mot!vov na 
strednom Slovensku. A. Tau
berová priniesla mnoho no
vých. a zaujímavých údajov o 
A. Hir t lovi; Bal'tókovom uči
teľ<Jvi klavíra v Bratisl.ave.· -

Na strar!íckycl! koriferenciách sa viac 
...-,. · diskutérpv vyslovilo l{ otázkam umenia. 

. W : HovoriU o tóm. i ni.e~toré .referáty. Ne-
• ._ diskutov"ctlo ' s'a' '' ·o ' štýloch, niektorých 
· C: · trendoc(!, . aíe. · podporovalo sa umenie 'eu' cenné, ktoré môže mať vplyv na citovú 

·e:· . · výchovu a povedomie ľudí. Diskutéri 
neraz tlmočili záujem ľtúií väčšmi sa 

-. Uret'áuat' s dobrým 'umením. V širších 
..,. vrstvách silnejú hlasy proti umeniu po-

tJrchnému, lacnému, záoíslému len na eu vplyvoch a vzoroch, nepodloženému ta-
'- /entom a podobne. Trval& záplava pop-

.fllllk music vyvoláva stále viac kritických 
~ hlasov. Zdá sa, že prichádza chvíľa, ke-· 

dy musíme rozumne vyvážiť hudobné 
žánre v 1WŠ0111 ž,il(Ote a i u oblasti pop
music si otvorené .pQvedclť, čo je cenné. 
Najsympatickejšie ''6Óli tie hl'ásý, Tčtoré 
apelovali, ' aby · na~ci spoločnosť využila 
v maximálnej miere· Všetko to, čo pri
niesla domáca a svetová vzdelanost'. Nie 
ktoré z týchto súdov sprevádzali i eko
nomické štatistiky, z ktorých vidno, 
koľko finančných ·prostriedkov vynakla
dá náš štát na kultúru. Nechceme mať 
poloprázdne koncertné siene. Končľeta
pa, kedy sme so založenými rukami ko
mentovali slabé dramcdur gie a niektoré 
slabšie návštevy na koncertoch i v di · 

vadlách. Treba, aby za svoju prácu skla 
dali účty aj najrozmqnítejSi kultúrni 
organizátori . Slí.čas 11e sa owali úprininé 
hlasy, ai'y wnelcí prišli meclzi ľudí. hľa - · 
dali citlivé zázemie pre svojtl t rJOrbu, 
nepodcel'íovali partnerov divákou. 
Všetko smerovalo k jednému cieľu: aby 
výsledný kultúrny efekt bol maximálny, 
aby umenie neznelo do prázdna. M1ibTle 
okresy uvažujú o nových. galériách, o ' 
clobudovaní hudobných pavilónov a ume
leckých priestor ov. Sar1ca pre umenie 
narastá. Len aby sme si otvorené dve
re pre umenie nezatvorílí svojou po
hodlnosťou! -zn• 

A. Schlelcher !POzbiera l rôz· 
nt'! osobné zážitky i dojmy z 
Bartókovho života. NajceJme,j
š ie sú spomienky na spoločn~ 
vystúpenia v r ámci koncertov 
mužs.kého zboru Toldi kor: 
Z. Hrabussay <Jsvet iil koreš
pondenciu B. Bar tóka a jeho 
matky ·v pozo;;talosti J. !'latku 
v Archíve mesta Brat islavy. 

-z. H. -

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

Meno mladého umelCa, violončelistu 
Borisa Vybírala je v hudobnom sv·ete 
už dost-atočne známe. Predsa však ne
zaš kodí niekoľko slov o tomto nádej
nem interpretovi, ktorý má pred sebou 
veľkú budúcnosť. 

Boris Vybírai (nar. 1954) bol ako 15-
ročný mimoriadny talent prijatý na 
JAMU Bt'no do tri,edy prof. Stanislava 
Apo!ína; v súčasnosti študuje u prof. 
Miros lava šmerdu. Ako trinásťročný zví
ťazil v čs. kole rozhla•sove,i súťaže Con 
cert ino Praga, svoje prv·enstvo zopako
val v rokoch 1969 a 1970. Okrem toho 
sa stal abs·olútnym víťazom celoštátnej 
súťaže hudobných škôl v Ústí nad Orli
ci. Má za s·ebou celý rad úspešných vy
st úpení doma i za hr·apicami (Rakúsko, 
Poľsko, NDR). V tohtoročnej sezóne vy
stúpil u!t tr.ikrát na koncertoch Státní 
filharmonie Brno. V posled,nom čase sa 
veľmi úspešne rozvíja jeho s1polupJ:áca 
s klaviristom Václavom š·effJom. 

Brnen&ký Besední dúm bol dňa 21. IV. 
t. r. miestom, kde sa mJ,adý int e:rpret 
opäť pl.'ledstavil širokej iVerejnosti na 
celov.ečernom recitále. V priebehu ve
čera !POstupne zazneli skladby rôznych 
štýlových období (L. de Gaix d'Herv·elois, 
L. Boccher.inl, J. Brahms, L. :van Bee
:bhoven, S. Prokofiev). Napr.lek niekoľ
kým intonačným roazom a nepríjemne 
rušivým pa:~vukom s•tt>ún narážajúcich 
na hmatník (zvlášť pri dynämicky a 
výrazove ex·ponovaných partiách)';' Vy
bíral opäť demonštrova1 s voje ikvality. 
Vyč!tať mu možno azd'li iba trošku _ťaž
kopádnosti v úvodných dvoch -skladbách, 
kým Brahms si vyžadoval na niekto
rých miestach :vr.ac pátosu. 

P,rokofievova Sonát a C dur. op. 119, 

bola vyvrcholením večera. Sýty tón ná
stroja, <;pevné kantilénové mi•esta, pev
ný rytmus, to všetko dalo skladbe cha
rakter t akmer dokonalej interpretácie. 
Ako prídavky zazneli ešte dve skladby: 
Habanera M. Ravela a Rondo C. M. We- . 
bet·a. ' · 
Veľký kus _práce oclvi·edol tiež klavi

rista Václav Sefľ!, ktorý vytvára s Vy
bíralom ideá lnu dvojicu. 

Stanislav Hochel 
*** 

Takzvaná Kubel!kova serenáda A dur 
a Souvenir pre husie a klavír p.reslávili 
i ďaleko za hranicami našej vlasti hus
listu a skladateľa Františka Drdlu (1868 
až 19~4), rodáka z moravs kého Žďáru 
n. Sázavou. Jan M. Kvet, za okupácie 
správca pražského konllervatória, redak
t or zborníku Josef Suk (1935) a autor 
dvoi'ákovských štúdií, dokončil r. 1959 
na ,výzvu Mestského národného výbo
ru v ŽďárJ n. Sázavou monografiu o 
Drdlovi s podporou českého hudobného 
fondu v Prahe. Prľemyslový Žďár patrí 
k mestám, ktoré významne podporu,iú 
kultúru a umenie á veľmi sa starajú 
o s vojich slávnych rodákov a môže byť 
mnohým okresným mestám pravym vzo
rom. 

Drdla, ktorý žil od r. 1882 vo Wed ~ 
nl. stal sa už na začiatku 20. storo
čia svojou Ser·enád-ou A dur a Souveni
rom D dur pre husJ,e a klavír populár 
ny a !Preslávil sa predovšetkým týmito 
skladbami ako obľúbený skladateľ a hus
ľový virtuóz. Pokúsil sa o skladby všet 
kých druhov s výnimkou opery, značný 
úspech však dos.iahol hlavne drobnýn}i 
skladbami a ni-ektorými o.per,etami. Je
ho t úžbou bolo dosiahnuť úspech t i·ež na 
úseku iVäčšich komorných di,el (klavlrne 
trio) a husľového koncertu, ktorý .napí
sal ako op. 245 v rok1,1 1926. V tomto 
odbor·e sa však iba zablysol a ani j eho 
cenný husľový koncert, ktorý hrali vie
denskí umelci i pražský V. F rajt, nesta l 
sa repertoárovým čis !om husľovvc:h vir-
tuózov. ' 

Kvetova monografia o Fr. Drdlovi má 
133 strán textu včítane 19 fotografi! a 
nemeckého resumé. Pretože bola do
končená pred Kvetovou smrťou r. 1961, 
neobsahuje dôležitý dopinok o prev·ezenl 
Drdlových te tesných pozostatkov z Bad 
Gastein do Viedne na ústredný cintorín, 
kde ich uložil! 24. augusta 1967 do čest 
ného hrobu. ktorý venovalo mesto Vie
deň Drdlovi za zásluhy. Hodnota Kve
tovej monografie je v tom, s akou sta
rostlivosťoú zhromaždil autor dostupný 
životop isný a notový mater-iál k pro
filu českého umelca, ktorý žB cez 60 
rokov vo Viedni. Materiál roztriedil na 
životopisnú č.asť, na vynikajúcu kon
cert nú č innosť, ktorá vyvrcholila kon 
certným zájazdom do USA a na rozbor 
sk ladieb lPOdľa odborov. Tieto rozbory 
sú i.ba pop-isného rázu, všímajú si hlav
ne ,formy a historické kor,ene skladby. 
Kvet nebol syntet ik, ktorý by prenika
vo a presvedčivo osvetlil život a die
lo populárneho českého ume lca up-ro
stred hudobno rozkvitnu t-e j a pestre j 
Viedne. Nepostihol jasne ani s lohové 
zaradenie Fr. Drdlu do prúdu vtedajšej 
hudby. Jeho tvorba s,a vyznačovala zlú
čením klasicko romantického slohu s 
viedénskou ľúbivosťou operetného dru
hu. Drdiov k1adný pomer k r odnej ze
mi. jeho rýdze češstvo. doložené kon~ 
certnými úpravami českých opier a in-

. tonáciami českých piesní vystil}ol Kvet 
správne a preukázateľne . škoda. že v 
knihe sa vyskytli časté tlačové chyby. 
Záujem 1priemyslového žďáru o sláv
nych rodákov, pre,iavený t iež vkusnou 
publikáciou o Fr. Dr diov!, možno opä
t ovne len pochvá l iť. 

Bohumír štedroií 

*** 
Koncert . starej českej a slovenskej 

hudby, ktorý bol vysiela11ý z Br,na a 
Bratislavy l l. apríla na III. programe, 
mal veľmi zauj!mavé, málokedy vysie
lané skladby z druhej 'polovice 18. sto
ročia. Pozoruhodná bola skladba v kla-

sickom tóne Symfónia B dur K. Kóhou
ta, českého vys~ahoval ca vo FrancúzSiku. 
Zaznela vo -sviežom a pr!k!adnom vypra
covani Fr. Jllka ·a Komorného združe
nia B. Martinu. Koncert Jana Bendu 
pt··edvledol huslista J. Stanovský. Pre
nos obľúbeného koncer tu trpe l malou 
zvukovou vyrovnanosťou, iebó husľové 
sólo . zanikalo pod prúdom orchestra. 
Flautový koncert Fr. Bendu nevyniká 
takou spevnosťou al< o hu s ľový koncert 
,jeho brata. Sólista Ar. Bourek a diri 
gent M. Matyáš spolu s českými ko
mornými sólistami ho veľmi s tarostlivo 
siohov.e vypracovali. Sólista zažiar il odu
šev.nelým tónom i dokonalou t echnikou, 
v orchestri bolo vidieť dramatické na
,pätie. Mierová symfónia Pavla Vranie
kého, v ktot··ej sa tento moravský rodák 
pokúsil vylíčiť v š tyroch častiach fran
cúzsku revolúciu s jej následkami - až 
k dočasnému mieru medzi Rakúskom 
a Francúzskom, nutne potrebovala malé 
vysv.etlenie k Jep.šiemu porozumen.lu ná
ročnej skladby. Právom sa vyčíta čs. 
rozhlasu, že plytvá s lovom i hudbou, 
al.e ,ie potrebné starost livo uvážiť, ke
dy je úvodné slovo k hudbe nut né a . 
kedy zbytočné. 

Br-atislava v t en istý deň vysie lala 
koncert Komorného združenia, ktorý 
dirigoval Vl. Horák. Tetltó orchester 
vyniká umeleckou úrovfwu. , Predviedol 
slce iba Kasáciu G dur bratislavského 
sk ladateľa 18. storo čia .!\.. Zimmerman
na, ale s takým elánom a svležo·sťou, 
že vzbud il' veľký záujem. Zimmemanno
va Kasách! .ie dielko v niekoľkých čas
tiach ·Pré malý orchester, s uplatne-ním 
fláut a lesných rohov. Starý Haydn sa 
v kasácii "m!hne" ako svet lý Zimmer
mannov vzor - v spevno-sti ! y sadzbe. 
Hravosť a ľahkosť skladby, ktoré sú 
ozdobené· častým použ!van!m husľových 
~ ! !autových s61, sklbené prostou pies• 
ľí.ovou a rendovou formou, vyhovuje 
funkcii starých kasáci! - serenád. Ne
mal by čs. rozh las zaraďovať sta rú hud
bu namiesto súčasMj na čas od 22. d l) 
23. hodiny? -B . . ~ .• 
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Pohtad na účastníkov mtmoriadneho Valného zhromaždenia ZSS. 
Snímka: J . Vrl!k 

Výbor Zväzu slovenských skladateľov pristúpil !{ roz._ 
hodntitiu zvolať mlmodadne Valné zhi·oma~denie po 
!Všesťrannej analýze súčasnéhd postavenia Zväzu vo vý
voji socialistickej spoločnosti, berúc do úvahy ako roz
hodujúci faktor vývoj našej spoločnosti za posledné 

. ;roky, keď sa . vďaka pr!ncipiálnemu !postupu ÚV KSč 
v aprlll 1969 podarilo postupne vyviesť našu spoloč
nosť z yážnej polit ickej kr!zy, do ktorej upadla hlavne 
pr.eto, že sama vedúca sila tejto spoločnosti, Komunis
t ická strana č-eskoslovenska. bola ·postihnutá hlbokým 
ideovým a organizačným rozkladom. Poučenie z krlzo
vého výv.oja •V strane a v spoločnosti od XIII. zjazdu 
KSČ poskytu,je zreteľný a jasný obraz nie len o pr!č i
nách tejto kr!zy. smerujúcej do spoločensko-politickej 
anarchi·e, ale i o vážnych dôsledkoch, aký tento vývoj 
!!?al pre s~mé vedúce ~ostavenie strany vo vet·e,jnom 
zJvote, . ked sa postupne oslabovali vzťahy medzi ňou 
.a širokými •vrstvami spoločnosti. V spomníaných Pouče
niach poukazuje sa !lo všetkou otvorenosťou na omyly 
s ubjektivizmu. nevedeckost l v riaden!, nerešpektovania 
leninských nori·em straníckeho života, na malú pozor

.nosť k rozv·oju socialistickej demakracie. na for maliz
mus v činnosti spoločenských organizáci! Národného 
frontu, do ktorého tPatrili l umelecké zväzy, na brzdenie 
~n!ciat1vy .pracujúcich a neriešenie narastajúcich ;prob
lémov - t e da na celú sústavu omylov a nedostatkov, 
ktoré vytvárali žlv.nú pôdu pre nespokojnosť. Avšak 
ťlsilie .o nápravu chýb v januári 1968 bolo zmarené ta
k ým vývojom v strane a v spoločnosti. kde čoraz viac 
nadobúdali prev.ahu črty protisocialistické, protikomu
ni~tické a antisovlet ske. ústup od tried neho princípu, 
pr~amo vo ·vnútri KSč, opust enie marx-leninských po
zfcií a sústavné zoslabovanie zväzkov so socialistickými 
partnerskými štátmi, najmä sp Sovietskym zväzom, 
viedli k postupnému vnútornému rozkladu základného 
väziva str,anťckeho ot~ganizmu a .k zoslaberiJu autority 
štátnej m·ocl. Do.pa:d toht o vývoja na celú spol očnosť 
nemohol ()Stať bez následk·OV. Odvolávam sa znovu .J1a 
i&nalýzu prevedenú v Poučeniach z krízového vývoja 
KSČ, uverejnených v decembr.! 1970, .ktoré sú doku
·mento.m zásadného významu a ktoré sa dotýka jú celého 
nášho !Verejného života. A iste je správne dodať, že 

t ento význam· nie ;e len l~ká lne československý, ale 
l medzinárodný. Je nevyhnutné poznať nielen podrob
nos ti, ale i ducha tohto dokumentu pre získanie správ
neho pohľadu na v_ývo.J českos.Iovenskej spoločnosti už 
od XIII. zjazdu počnúc, cez krlzové roky 1968-69. ako 
i na priebeh d'alšieho vnútor ného vývoja v tej to kr a
jine. 

.Priestor 
pre· nové 
premeny 
~(DokOnčenie z l. s~r.) 

sobU~ na formovanie svetonázoru 
umelcov, aby umelci socialistic
kej spoločnosti stáli na pozíciách 
vedeckého svetového názoru, ale
bo aspoň :v plnej miere sa stotož
ňovali s perspektívam~ a hlavný• 
mi metódami výstavby socialistic• 
kej a komunistickej spoločnosti. 

Sme presvedčeni, že ak umelec 
hH)okó p.recíti. hlboko sa pre

ívedč_i o význame budovania so
cialistickej spoloč·nosti, ak mu 
prejde tento ideál do krvj, i je· 
ho sebavyjadrenie v umeleckej 
tvor,be bude v súlade s potreba
mi !Vývoja našej spoločnosti a 
výwja •ľudstva. Slo.vom, že slo
·bodný výber témy, slobodné po
danie čo dó formy a štruktúry 
d.feia bude v súlade s celkovým 
:vývojom ru~skej spoloč·nosti. 

Telia vedenie st,rany a štátu .ne
,bude ~asanovať do slobodnej 

tvorby umelca. Bude musieť za
. ·!i ahovať jedi·ne v takom pripade, 
keď umelecká tvorba je jasne po-
Iitlcky dešt·ruktívna, keď tQ bude 
politický čin, ktorý smeruje proti 
sociali2'lltlU. V t·akom pripade bu
deMe musieť i činnosť umelca po
sudzovať tak, ako každťi inú po
litickú či.nnosť, ako politickú ak
ciu, do ktorej má politické ve
den,ie strany a štátu plné právo 
a povinnosť hovoriť. 

SPROSTREDKOVANIE HODNOT: 

DruhoU otázkou je sp.rostredkova
varue kultúrnych hodnOH!ro

ký:m masám. To často nezávisí na 
. úmysloch umelca. TI, ktor! vy
berajú rozmanité kultllrne • pro
IINml'/, môžu P.ÔSOPit na udržia_. 

Stanovy ZSS zrkadlo vývoja 

Treba ,povedať, že stanovy z roku 1967 a 1969 sú 
odzrkadlením toho, čo sa v našej spoločnosti odohralo. 
To, čo som uviedol vyššie, nemohlo nemať s voj odraz l 
v takom významnom doklade, akým sú stanovy umelec 
kej organizácie. 

Ak si teraz kladieme závažnú otázku, ako mohlo 
v rámci života nášho Zväzu dôjsť k tofkej výmene 
stanov v tak krátkom čase, treba si uveclomi·ť, že t o 
neboli iba úvahy vyrastajúce z vnútrozväzovej situá
cie, ktoré tal<éto zmeny motivovali. V samom Zväze 
bol to tiž celý rad organizačne, ale i koncepčne ne
vyjasnených problémov. ktoré sl vyžadovali riešenie 
~- ku ktorým bolo treba zaujať s tanovisko. V doteraj
SiCh stanovách to bol staro-nový problém aktivizovania 
členstva, alebo vážny vzťah sel<cle k vedeniu Zväzu, 
alebo problém kandidátov, mimoriadnych členov a po
dobne. Stanovy z roku 1967 odráž·ajú stav spqloče11-
ského vedenia. charakterizovaného stá le sa zoslabujú
cim vplyvom KSČ na verejný život. St anovy Zväzu z 
r. 1967 vyjadrujú tút o situáciu svojim apolitickým cha
rakterom, ni jako nezako tvujú svoj vzťah voči KSč, hoci 
treba pripomenúť, že uznesenia XIII. zjazdu v ná ryse 
kultúrnej politiky strany, zn amenali nepochybne ver
ký krok v,pred v porovnaní s pred chádzajúcim obdobím. 
Ale celková pasivita členstva stt•any, pre javuJúca sa 
v nezáujme o verejné funkcie. apatia k ideologickej 
práci. pokles autority strany. akq dôsledok neplnenia 
~zn~se1~ i a celý rad ďalšieh nedost-atkov, vy tvárali do 
1steJ lntery atmosféru pre koncipovanie s tanov v r. 1967, 
v ktorých sa táto situácia v našej spo ločnost i odráža. 

Ale i stanovy nášho Zväzu z 22. 10. 1969 sú pop.latné 
dobe a nesú pečať jej spoločenskej s ituácie. V pream-

vanie nežiadúcich !pOlitických ná
zorov, pocitov, nálad, čo mii váž
ny dosah najmä v takých vy
pätých a krízových spoločenských 
.situáciách, akých sved.J~aml sme 
boli v nedávnej minulosti u nás, 
a ktorých dôsledky dozn ievajú 
ešte i dnes. 

Je v,eľmi dôležité, aké názory, 
aké postoje a nálady sa ve

rejnosti prezentujú v kultúrnych 
pt'ogramoch, čl už v televízii, 
rozl')lase, alebo aj Iných kultúr 
nych zariadeniach. Spros tredkbva
nie kultúrnych hodnôt nie je iba 
úzkou kultúrnou záležitosťou, nie 
je len formovaním úzko chápané
ho ku!túrneho pro1ilu človeka, ale 
je to formovanie celej osobnosti 
človeka a teda často aj jeho po
litických a svetonázorových po• 
stojov. Najmä v určitých krízo
vých situáciách je to veľmi roz
hodujúce. 

I de nám o to, aby sa nezneuží-
valo umenie proti objektívne 

pokrokovým, revolučným tenden
ciám vývo;ia našej spoločnosti. 
Otázka · spros,tredkovania l<ultúr
nych hodnôt je trocha iná sféra 
kultúry ako sfé,ra doby. Je to sfé
ra typicky !pOlitická, nie len úzko 
vzqelávaco-kultúrna. 

HODNOTENIE TVORBY: 

Pokiaľ ide o odborné hodnote
nie kultúrnej umeleckej tvor• 

by, mysl!m si, že je pr,edovšetkým 
záležitosťou samotných umelcov, 
aby hodnotili odbornú st ránku ve
ci. Je to ďalej vec umenovedcov 
a kritikov a tiež kultúrneho pub
lika. Žiaľ, musíme konštatovať, že 
máme pomerne mälo zäsadových, 
marxisticko-leninsky jasne orien
tovaných umenovedcov a kritikov, 
na ktorých by sme sa mohli 
opdeť .v tejto veľmi zložitej hod
notiacej činnosti. Preto by som 
aj z tohto miesta prosil tých sú
druhov, ktorí sa zaoberajú muzi
kologickýml otázkami, aby sa za• 
mysleli nad obnovením marxis
ticko- leninských estetických prin
cípov v hodnotení, aby sa na ich 
základe mohla ovplyvňovať hu
dobná ·tvorb?.. 

Chcel by som len podotknúť. že 
pr inc!p triednosti, straníc

kosti a ľudovosti, teda leninský 
princíp, to nie je čosi mhnoeste
tické, ako sa to kedysi dlhši čas 
u nás t vrd!la. V triedne ;rozdele
nom svete skutočne vedeckú es
tetiku nemožno budovať bez 
triedneho aspektu, a t eda bez 
princípu tt'iednosti, straníckosti a 
ľudovosti. To je celkom prirodze
ná !POžiadavka. Je to 1:eálna a nut 
ná estetická norma v triedne roz
delenom svete. Politická a tried
na stránka do estetiky patrí, pre
tože funkcia u menia je nielen v 
tvorbe, a le v pôsobeni na pub
likum, na kultťirnu verejnosť, na 
našich občanov. Č.f sa nám to t:~á
či alebo nie, je to historická ne
vyhnutnosť obdobia, v kt orom ži
jeme. 
MY - na Oddelení ÚV KSS bu-

deme presadzovať tie to pťin
cípy veľmi c it livo, budeme sa sna
žlť ziskav.ať pre ne ľudí, vysvetľo
;vať, diskutovať. 
D eštrukcia socialist ickej uv,edo-

melost i bola pr!liš h lboká a 
príliš rozsi-ahla, najmä pokiaľ ide 
o princípy marxizmu-leninizmu, 
ako aj o principy marxisticko-le
ninskej estetiky. Bola to často 
!Veľmi nebadaná, sústa vná iprlica, 
na poll ideológ ie. Zasahova la na
še vedomie, vedoml,e mnohých ľu
dí, vt•át ane intelektuálov, mno
hých teoretikov, ktorí p,r,edtým 
stáli často až dogmaticky a sek
t ársky na pozíciách marxi.zmu a 
možno z nie veľmi hlbokého pre
svedčenia sa neraz veľmi rÝchlo 
vzdávall týcht o prlncipov. Ide o 
to, odstrániť deformácie, vulga
rizáciu v chápaní a presadzovaní 
týchto ' princípov a nie o odstrá
nenie princípov. Čiže ide o plné 
obnovenie marxistícko-leninsl<ých 
princípov triednosti, straníckosti 
a ľudovosti v umení pri rešpel<to
vani plnej umeleckej hodnoty 
týchto umeleckých diel. Umelec
ké dielo môže byť len vtedy hod
notné, ak je skutočne kvalitné, 
keď je to die lo talentovaného 
umelca, umelca, ktorý súčasne 
chápe aj spoločensko-politický clo
lah svojej práce. 

bull týchto sta110v nie je an i slovä o KS~. A netrebi 
sa tomu ani čo čudov<.:ť Ideový a organizačný rozklt•d 
sLrany v tomto období bo! t ake.i povahy, že ešte nepr: 
chcidzala do úvahy zmienka ~ nej ako o vedúcej sile 
spoločnosti. Ale nebola to len preambula, ktorá bpla 
poplatntl dobe. Mnohé momen ty ornunizal'ne .i povahy sú 
v týchto s ta noviích vý razom neistoty, labil ity naš:ch 
vnút rozväzových pomer'lv . Nehľadiac na tal< banálne 
nedos tatky, al<.Ýnti je ab<~e ncia l<a ndidätov v stanovách, 
alebo negovanie existencie kra jských poboč iek, je v 
týchto stanovách zal;o tvcný t aký uvn!'nený vzťah sekcii 
k centrálnemu vedeniu. aký exis tuje v organizáciád t 
moderných spoloč nosti len zt'ieclka. Avša!< i ten to uvoľ
nený vzťa h: sckC'ie. V\')den ic Zvilz.u sa vynoril a potom 
fi xoval v stanovách nie:en na podklarl e zlýc.h skú
seností. pov;cclzmc v pl'i jímani členov Zväzu. a !é hol 
t o odlesk celospoločenskeJ situácie. kedy centrálne11o 
r iadenia v spoločnosti nd10io a jej ži vot prébiehal 
v rámci sebestačn.ých, vcelku izolovaných jednotiek. To 
pla t i pre obl asť štátnej a ľudovej správy, pre obl ~~ť 
národného hospodárs tva, kultúry a pod . Nedivme sa 
preto. že sme túto koncepciu mali v s tanovách zachy
tenú i my. A predsa by bolo <)mylom tvr d iť, že st anovy 
z r. 1967. alebo 1969 sú špatné od A po Z. Chceme sa 
vyvarovať ta kého omylu. V týchto s tanovách sú čr ty 
p'ráve tak pozi tivne, ako sú ich nedos tatky. Tieto ne
dosta tky snažlme sa odstrán iť v návrhu nových sta
nov. 

Zmysel nových stanov 

Tieto stanovy m ajú byť v súl,qde so súčasným poll-o 
t ickým vývojom v našej spoločnosti, so stavom vnú
tornej konsolidácie v našej spo ločnosti, majú vyjadro
vať všetky dôs led·ky vyplývajúce z. postavenia vedúc'ej 
s ily tejto spoločnosti - KSC. A majú zachytiť i nové 
danosti. ktoré plynťi z riadiaceJ funkcie Ministerstva 
kultúry voči Zväzu slove nských skladateľov. Ak vychá
dzame z týchto premís a zamýšfame sa nad možnosťa
mi, aké postavenie mä získať náš Zväz v procese vý- , 
stavby socialistickej spoločnosti , nemáme mať zábrany 
pristúpiť k prerolwvaniu a prijatiu nových stanov Zvä
zu slovenských skladateľov, ktoré podľa nášho názoru 
vyjadrujú vo svojích princípoch Ideových a organizač-

, ných s pomínané determinanty súčasného stavu našej 
spoločnosti a nášho štátu. Zdôrazňujem tento moment 
preto, že pr i začatí práJ:e na nových stanovách i sa
ma komisia IPL'e stanovy bola toho názoru. že pôjde len 
o novelizáciu s tanov z r. 1969. V priebehu rozpracová
vania jednotlivých noriem a postulá tov, sme čoraz viae 
dochádzali k presvedčeniu, že by púha novelizácia ne
vy]aclrlla všetky nové momenty, ktoré stanovy maj1í 
oh~ahovať. Stanovy by tým nemohll zotrieť črtu určitej 
hybridnej hetProyénnostl. V priebehu práce bolo treba 
zakalkulovávať stále nové prvky, ktoré vyplývali nielen 

z všeobecnopolitického vS·voja našej spo ločnosti, ah~ 
i vývoj v oblasti kultúty a špeci~lne stav konsolidiicie 
v umeleckých zväzoch - ako na Slovensku, tak v Ce
chách. V pr!ebel).u prác na našich stanovách došlo 
k schváleniu st anov Svazu českých skladatehi a kon
certních umelcú. Tieto jedno:zmačne určujú post avenie 
Zväzu v socialistickej spoločnosti , účasť na l'ealizácii 
kult úrnej polit iky KSČ, vzťajl k Min isterstvu kult úry 
a boli !Preto pr,e našu komisiu ďalšlm zQrojom infor
mácií. Poučením boli aj s t anovy nášich partnerských 
zväzov v socialist ických kra j inách. A konečne, v zá
verečných fázach boli smerodatnými naše konzult ácie 
s politickými orgánmi a Ministerstvom k ultúry SSR, ako 
aj stretnut ia pr,edsedov slovenských umeleckých zvä
zov a vedúcich strB'níckych skupin na pôde úV KSS. 

Aby sme pochopil-i k akej zmene v !POStavení umelec
kých zväzov v poslednom čase došlo, tľ,eba, hoc! !kr át 
ko, spomenúť dve závažné udalosti. Prvá sa t ýka vzťa
hu umeleckých zväzov. Rozhodnutím ú stredného vý
bor u Národného front u v januári t . r. boli zo zväzku 
spoločenských organizácií Národného ft·outu vyčlenené 
umelecké zväzy. K tomuto vyčleneniu došlo na pod
klade analýzy jestvujúcej situácie v umeleckých zvä
zoch, ktoré - hlavne v českých krajinách - sa na
chádzali v ťažkej· ideovopolitickej kríze, a pret o ako 
zložky Národného frontu neboli v stave aktívne sa zú
častňovať v orgánoch Národného frontu na vypracová
vaní programu činnosti NF. 
Vyčlenením umeleckých zväzov z Národného front u 

a prevzatie ria<liacei funkcie Ministerstvom kultúry 
SSR vytvára, prirodzene, l<valltatívne novú situáciu 
a určuje Zväzu slovenských skladatefov i nové po
stavenie a z toho plynúce nové úlohy. Pret-o "' pr.eam 
buli stanov sú t ieto nové momenty jedno:mačne fixova
né. Akceptovanie týcht o postulätov a nor-iem zo strany 
Zväzu slovenských skladateľov je nevyhnut-nosťou, vy
plývajúcou z riadiacej funkcie Ministerstva kultúry, 
ktoré zase zo svojej st rany rrea lizuje v r ámc,f svojej 
kon_cepcie a svojimi prostriedkami kultúmu politi'ku 
KSC. 

ZSS a Ministerstvo kultúry SSR 

v súvislosti s r.iadiacou úlohou štátnej spr6vy vy.nára 
sa otázka vzťahov Zväzu slovenských skladateľov k to
muto or gánu štátnej .moci. Treba povedať, že IV minu· 
Iosti tento vzťah nebol v niektorých obd·obiach bez 
istého napätia, a to najmä na úrov,n!: jednotllvl čle· 
novJa - štátna správa. To sa zrejme ukázalo hlavne 
v krízových rokoch vývoja naše;j spoločn ost!. V s ú
časnej dobe sa tu stav pod~tatne zlepšil a úzka spolu
práca medzi Zväzom a Min ist'!r ~ t vom ku lt tíry v najroz· 

( Pokračovanie na 8. str.~ 
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J:>o úspeš.11ej premiére v Ko
šicia·ch dočkalo sa u vedenia 
Parti ty pre veľký orchester na 
poctu Majstra Pavla z Levoče, 
op. 67 nár. umelca Alexandra 
Moyzesa i b.ra1Aslavské obe
censtvo. Odznela pod tak tov
ik;ou zas!. umelca dr. I:udovíta 
Rajtera na dvojici abonentných 
koncertov Slovenskej f ilhar 
mónie 15. a 16 . .apríla. Ok.rem 
skl<tdateľovho holdu veľkej p o
s tave našich kultúrnych dejín, 
existenciu diela podnietilo i 
najm1aošie s lovenské profesio
nálne t eleso - Štátna filhar
mónia v Košiciach, k tore j Moy
zes Partitu venoval. Skladba 
zísJoola cenu v celoštátnej sú
ťaži k štvrťcentená!·iu oslobo
denia n ašej vlas ti. 

Moyzes i v tomto die.Je po
t vrdi•!, že vie c itlivo narábať 
s orchestrálnym zvukom. bri 
lantne jnštrumentova Ľ, že je 
majstrom v rozvíjan! formy, v 
protipostavení kontrastov. 

Boris Pergamenščikov 

Azda tieto momenty deterl1;1i
novali i začlenenie až dvoch 
fúg (v 3. a 5. finálnej časti ) . 
Obsahovú náplň jednotlivých 
časti voLil skladateľ t ak, aby 
u možnil každej skupine ná
strojov demonštr<>vať jej ume
lecké a technické mož·nosti. V 
ú vodnej Intráde dostávajú prl 
ležitosť plechové dychové ná
stroje v kombinácii s bicími. 
L. llikovo b~iLantný úvod je 
m a.]Str<>vskou u kážkou vysoké
ho stupňa kompozičnej vyna
liezavos.ti, formovej sústrede
nosti a inšb·umentačnej ruti 
ny, ku k torým Moyzes dospel 
za svojej viac ako tridsaťroč
nej praxe. V druhe j meditatív
nej ča sti dostávajú prvé slovo 
zas sláčiky na čele so sólom 
k once.rtmého majstra (Vojtech 
Gabriel). Prlbuzný formový pô
dorys charakterizuje 3. časť a 
Enále (chor ál a malá, v 5. čas
ti veľká fúga) , pričom tretia 
časť najmä v úvode využíva 
.zvukové možnosti vt ipne kom
binova ných drevených nástro
jov. š tvrtá časť je vybudova
ná na rytme pomale ,i sa raban
dy. 

O priaznivé prijatie u obe
censtva zas lúžil s a dr. Ľ.. Raj
t er, ktorý dokázal vtlačiť die 
lu provokujúci hud<>bný puJz, 
znamenite odlíšiť náladové a 
farebné kontrasty a vybudovať 
účinnú dynamickú formu. 
Dvadsaťtriročný sovietsky 

violončelista Boris Pergamen
ščikov, nosite ľ trofeji z dvoch 
domácich celozväzo·výoh, ok
rem t-oho i- z vlaňajšej me dzi
národne j súťaže violonče.Jistov 
na Pražske j jari predniesol 
Koncert pr e violončelo a or
chester h mol op. 104 od An
tonína Dvoi'áka. Piľi inter pre
t ácii nezaprel svoj m ladistvý 
elán. temper·ament, ktoré však 
dokázal obdivuhodne ovládať, 
usmerňovať a využiť. Ale i na
priek tomu niektoré agogické 
výkyvy napriek všetkej poho
tovosti dr. Rajtera zapríčinili 
menš ie rozglejenia súhry s or
chestrom. Ako u všetkých so
vietskych hosťujúcich umel
cov, aj u Pergamenščikova do
minovalo jedinečné technické 
zvládnutie, ktoré však nebolo 
samoúčelným, ale pros tried
kom k úspešnému vy.mvnaniu 
sa s výrazovou problematikou 
diela. Mladý umelec má sýty, 
ušľachtilý tón, ktorý vie ob
d ivuhodne a veľmi kultivovane 
diferencovať. Hoci dokáže vy-

lúdiť na svojom nástroji aj 
~ýte a dramatické tóny, svo
jim ume leckým nature lom in
klinuje viac k lyrike. V zvu
kovo hutnejších partiách za
ujal fantastick ou zreteľnosťou 
a brilantnosťou. Najpresvedči
vejšl je však v kantabilných, 
lyrických, roztúžených úse
koch, kde poetičnosť výrazu 
nesklzava n ikdy do s ladkastej 
zmäkčilosti. I celková jeho 
koncepcia sa nie vždy stotož
i1ovala s tradičným poňatlm, 
aké poznáme napr. od M. Sád
lu a lebo od J. Chuchru. Per
garň.enščikov nestupňtlje svoj 
výraz až do dravých polôh a 
aj zvukovo exponovanejšie 
miesta hrá pomerne kultivova
ne a p lasticky. 

Svedkom vysokého št·andardu 
nášho orchestra. koncepčných 
schopnosti dir igenta Rajter a, 
ktoré inklinujú k zvukovej 
ušľachti·losU, vyrovnan osti a k 
svojriizne:i mužnej lyrike, sta
la sa záverečné symfonická 
suita Jar od Clauda Debussy
ho. VLADO člžiK 

Deo~niom 
s ·o 
Desaťročné jubileum exis

t encie Slovenského komorného 
or chestra pripome nuli sme si 
na dvojici jeho vystúpeni v 
rámci abonentných koncerto v 
SF v dňoch 8. .a 9. apríla. I 
napriek nie práve najšťastne.i 
šiemu termínu - tesne pr.ed 
jarnými sviatkami - návšt:v
nosť podujat! ljJrekonala oca
kävanle. Je to dôkaz veľkého 
zázemia obecenstva. ktoré mi
luje komornú hudbu špeciálne 
v podaní SKO. 

Dramaturgia rpodujat! pred
stavovala v akomsi zmenše
nom meritku prierez štýlového 
zastúpenia kmeň·ového reper
toáru tohto súboru. Odzneli 4 
barokové koncertantné d ie la 
(z toho dve so sólistami) a po 
j ednej ukáž.ke z tvor by s kla
dateľov XX. storočia - do
mácic,h (Eugen Suchoň: Sere
náda pre s láčikový orchester 
op. 5) i svetových (Ben jamin 
Britten: Simple Symphony). 
Die la klasické a romantické, 
ktoré tvoria nepatrnú ča.sť r·e
pertoáru SKO na jubi'le jnom 
konc·erte neodzneli. 

Ako vždy doteraz, l na tom
t o koncert e demonštrovali čle
novia SKO širokú paletu svo-

. jich možnost! : dôkladné tech-. 
n ické vy,pracovanie, homogén
nosť zvuku, plastickú, slovan
s ky vrúc.nu kant·abilitu, bez
prostredný prejav, priebojnosť, 
energický temperament, ryt
mickú pregnantnosť, zvuk·ovú 
hutn<>sť. 
Prlznačnou črtou výkonov 

SKO je neustá le vzostupná lí
nia interpretácie. Čim dlhšie 
to- ktoré dielo majú na reper
toári, tým viac sa bliž! k ideá
lu perfektného .zmocnenia sa 
vše tkých interpretačných pa
rametrov. V každom prlpade 
táto charakteristika platí pre 
úv·odnú Suchoňovu Serenádu, 
rpre Händla a záverečné-ho 
Brittena. 

Zas!. ume·lec 'Bohdan War
chal ;e niele n znamenitým hu
dobnlkom, príkladným umelec
kým vedúcim s nevyčerpateľ
nou zásobou energie a v itali
ty, ktorou dokáže "nakaziť" 
všetkých svojich členov, ale aj 
vynikajúcim inštTumentalistom 
a pedagógom . Tát-o pedagogic
ká črta sa odzrkadľuje aj v 
programovom zloženi jednotli
vých vystúpení. Stalo sa pra
vidlom - a p're rast umelec
kej úrovne súboru vítaným 
stimulátorom - obsadzovanie 
jednotlivých sól samotnými 
členmi orchest.ra. Sú takto 
pod starostlivým vedením (s 
vedomím persp ektívy a j sólis 
tického uplatnenia ) núten! pra
covať na svojom rast e a zdo
konaľovaní svojich schopnosti. 
Takto sa dostalo na jubilejnom 
koncerte priležitos tí Kornelovi 
Klattovi a Jánovi Cútovi. v 
Koncer te pre dve violy a sláči
ky od . Georga Phil.ippa Tele
manna. Ich výkon bol vrúcny, 
muzikálne cltený i technicky 
a intonačne solidny. V kontex
te s úrovňou ostatných skla
dieb na koncerte predsa sme 
len pociťovali z ich hry po
trebu zlepšiť sa po stránke tó
novej di ľe·r.e·ncovanosti, v lnto
načnej preclznost i a v zreteľ
nosti rýchlejších partií. Sám 
ume lecký ve dúci zas!. umelec 
Bohdan Warchal spolu s če
listom Jurajom Alexandrom 
vystúpili ako sôl i ~ti v Kon
certe pre hus i". violor r·~Jo. 
sláčiky a basso continuo od 

Antonia Vivaldiho. Spoločným 
znakom vystú~enia oboch 
týchto hníčov bola s•uverénna 
istota, bezprostrednosť a uvoľ
nenosť prejavu v techn icky 
exponovaných i v kan ta bilných 
úsekoch, Najväčší. o bd iv vyvo
lal i - a zaslúžený úspech zo
žali - za úctyhodné zdolanie 
techn ických problémov v zá 
verečnej veľmi rých le j ča sti. 

Concertino in Es od Giovan
ni Battistu Pergolesiho nie je 
ešte d !ho súčasťou repertoáru 
nášho prvého komorného ·tele
sa. Prejavilo sa to v určitom 
neo podsta tnenom napätí, mies
tami zachádzajúcom až do 
nervozity, v menších intonač
ných nepr·esnostiach a v !PO
klese vyrovnanosti v súhre, 
na jmä v ľýchlejších úsekoch. 

Vzostupnú úroveň koncertu 
vystupňovali skladby z kmeňo
vého repertoáru telesa 
Händlovo Concerto g rossa B 
dur. op. 6, č . 7 a už spom!
naný Britten. V oboch tých
to skladbách mohli členovia 
SKO rozobrať t ie n.ajs vetlejšie 
stránky svojho nemalého ume
nia - hutný, kovový, n a po
čet členov udivujúca intenzív
ny zvuk, predznosť vo frázo
vani, v dynamickom vypraco
van! (účinné protipostavenie 
terasovite stanných kontras
tov ) i v technickej suvere
nite. 
Veľ·ký úspech vystúpenia bol 

;p lne zaslúžený a nadšené pub
likum ocenilo vý~on jubilantov 
d lhotrvajúcimi ováciami. Hráči 
sa im o dmenili pr ídavkami z 
ukážok svojho dnes už roz
siahleho re:pertoáru (časti z 
diel Ga!uppiho a Corelliho ). 

- žk-

IJ.dalosť 
v Košieiaeh 

Košická premiéra Verdiho 
Othella (25. apríla t. r.) svo
j ím ume leckým tvarom pre
siahla nespor ne rámec súboru 
Štátneho divadla. V i.nscenač
ne i hudobne náročnej operne j 
tragédii ukáza l sa t vorivý po
tenciá l košickej opery v tak
mer optimálnej podobe. Zdá sa. 
že súbor po určitej stagnáci i, 
ktorú spôsobili naj mä vnútro
divl;ldelné problémy v druhej 
polovici šesťdesiatych rokov, 
naberá druhý dych, kt orý je 
p~·epotrebný JPre znovuzíska
nie tých pozícií, aké mala ope
ra ŠD za čias prvej etapy šé
fovan ia L. Holoubka, J. Vin
courka, v do be vrcholných 
umei Pckých výsledkov režisé-

Luc ta Gar1 zová ( Degdcmo · 
-ta) a Jozef K cJ>Ider ( Othel 
lo) v koštckej i11scenácii 
Verdiho Othella. 

Snlm.ka: O. Béreš 

rov K. Bájka, B. Krišku a só
listov I. Jakubka, A. Polákove j 
a G. Zelenaya. Dá sa poved ať, 
že košický operný s úbor má 
dnes kvalitný orchester, na 
ktorom sa prejavuje najmä 
pevná šéfovská ruka L. Ho
loubka, že má pomerne kon
solidovaný a solídne obs·adený 
sólistický ensemble, že má v 
J. Hanákovi jedného z našich 
naj lepšieh operných scénogra
fov. A po dlhom čase má v 
osobe D. Bargárovej aj kva
litného interného režiséra. 

Naštudovanie Othella je jed
nozna čným úspechom. Za ťaž
kých časových a priestorových 
skúšobných podmienok (zná
ma pesnička v tých našich di
vadlách, kde s a tiesnia na jed
nom javisku tri s úbory!) vy
ťa žil i Košičania z náročnej 
Verdiho .p redlohy naoza j ma
ximum. Najmä javisková zlož
ka predsta ve nia je pozoruhod 
ná a zau jme svojou vypraco
vanoo ľou do najmenš ieho de
t ailu, svojou neopakovateľnou 

. ~ l ( • l l : . l l . l • • 

atmosférou a zhu,steným _dra
matickým tokom. Napriek to
mu, h najmä v prvej polo
vici predstavenia až hýr i hy 
pertroťlou nápadov, dokáže ich 
vždy podriadi ť jednému: de 
tailnej kresbe charakterov vo 
vývoji, budovaniu elastického 
napätia vzájomných vzťahov 
t roch hlavných postáv. Popri 
neodmysliteľ.nom lmlot-ite a 
všetkých potrebných reáliách, 
sú základom tejto ,ia·v.iskovej 
podoby Verdiho (a Boitovho, 
Shakespearovho!) Othella kľú
čové situá cie. vy.pracované s 
det·ailnou p·resvedčivosťou, 
vnútornou logikou a ex·presi
vi tou dramatického vý.razu. Či 
už ide o symbolizujúcu búrku 
v úvode opery ( predSJtavenie 
sa začína ešte pred prvými 
tónmi orches tra konkrétnymi 
zvukmi, hrou svetiel a ro:z,pú
taným pohybom zboru v šere 
javis·ka ), až fe lsenste!novsky 
rozohranú pijác·ku scénu (nie 
len J agom, ale aj Cassiom, 
Rod rigom, zborom a ba.letom ), 
priestorovo i muzikálne d-ife
rencovaný výjav so šatkou v 
dr uhom dejstve, strhujúcu 
"prlsahu", alebo výtvarne 
komponované finá le 3. dejstva, 
ktoré je síce vo sv.ojej pod
state sta-tické, ale v akcii h lav
ných protagonistov výrazovo 
nesmierne bohaté. V masových 
scénach zaujme org.anizačne 
pevný individualizovaný prejav 
zboru - v komorných, o to 
viac však dramatizmom nabi
tých :pasážach dominujú ;pred
stavitelia Desdemony. Jaga, no 
najmä výborný Konderov 
Othello. Režisérka Bargárová 
sa spolu s hercami popasovala 
aj s logikou charakterov. 
úspešne - iba Jago by s i 
predsa len žiadal menej démo
nické črty. M. Hájek je v tej 
to postave presvedčivo vtiera
vý, vierohodne intrigujúci, len 
triumfu je prihlučne, mefistov
sky. Konderov Othello je fy
zicky zdatný, ale citove veľ
mi ľahko zraniteľný j ednodu
chý "barbar", okázalý vo vzne
šenosti prejavu, očividne naiv
ne podliehajúci J agavým ln
ve·ktivam, prchký, až surový v 
mome·n toch výbuchov. Jeho 
ž ia rlivosť prameni z prapod
staty povahy (režisérke, i 
predstaviteľovi sa tento p red 
poklad podarilo vybudovať už 
v prvom výstupe druhého dej- · 
stva ), intriga je už iba rozo
chvením citlivej struny. Roz
dielne sú typove obe predsta
vitel'ky Desdemony, čo korení 
už v odlišných dispozíciách 
hlasového naturelu: Ganzovej 
je anjelsky nežná. bezbranná, 
odovzdanejšia, Harná tkovej sa 
snaží v rámci možnosrtí po
stavy a i bojovať o zachovanie 
vzťahu. 

Na úrovni veľmi dobrého 
šta-ndardu je a j hudobné na
študovan ie dirigenta B. Velata. 
Ale keďže javiskový t var pred
stavenia postavil latku hodno
tiacich kritéri! veľmi vysoko, 
žiada s·a povedať k hudobnej 
zložke Othella aj zopár vý
hrad. Velat citli vo sprevádza, 
nefors!ruj·e orchester. Ak tá 
to jeho vlastnosť je u iných 
t alianskych titulov jednoznač
ným kladom v tom , že presú
va ťažisko hudobného výrazu 
na speváka - v diele, kde už 
aj o rchester nadobúda úlohu 
vytvárania dramatickej k resby 
situácii, by sa žiadalo viac vy
pracovať kontrapunkt spev
ných partov .a orchestra. Kon
krétne v Jagovom kréde, v 
"prlsahe" a v niektorých mo
mentoch 3. dejstva, pričom 
veľko lepé, hudobne monolitné 
f inále rpôsobí trochu ka leido
skopicky. Inak má Velatovo 
naštudovanie taliansky svižné 
tempá, sólistické party sú ve 
dené so zmyslom pre difer en
covanie polôh, zvuk orches
tra (.až na tradične vš ade cit
livé plechy) je solídny. 

J. Konder vybavil svojho 
Othella veľkým, drsným mate
riálom ( drsnosť je v t omto 
prlpade vý.razným charakteri 
začným hudobným · prvkom, 
podobne ako u najväčších 
Othellov súčasnosti - Vicker
sa, Mc Crackena, Craiga ), jeho 
výdrž je obdivuhodná. výbor
ne mu znejú najmä vypäté 
polohy partu. Predstavám Ja
ga zodpovedá plne aj Hájkov 
tmavý, dramatický barytón, 
snáď by sa v záujme výrazu 
žiadalo ešte viac obohat-iť pia
nový reg.ister o ďa lšie farebné 
nuancie. Desdemona L. Ganzo
vej je s1pevácky miestami až 
priveľmi ly-rická, čo síce vy
tvára pôsobivý kontrast s drs
nými, veľkými hlas111i par tne 
rov, pravda, iba po tú hranicu, 
ktorá stiera nosnosť hlasu ce7 
orches l ,.. r . Má krás ne piana a 
zvonivé vysoké tóny. M. Har-

r 1 ' • ' : · 1 l 1 • l · ' · ' 
: nátková .ie v~ďaka ' m,J!ľdo.drariľa .. , 
-tickému' · ma'ter'iálu expresív• 

nejšia, aj keď nie vždy tak 
spevácky vyrovnaná ako skú ... 
senejšia alternantka. 

JAROSLAV BLAHO 

Rudolf 
:Kerer 

Di1a 20. apríla 1971 koncer• 
t oval pred bratislavským obe
censtvom v sieni Slovenskej 
filharmónie hos ť zo Sovietske
ho zväzu - Rudolf Kere r. Je 
zaradený medzi k lavkistov re
prezentujúcich sovietsku kla ... 
vlrnu školu na svetových pó
diách. Okrem toho je známy 
aj brat islavskému obecenstvu, 
aspoň tej časti, kt orá pravi
de lne niekoľko rokov sledova la 
dianie okolo k lavírnych reci
tálov. Jeho meno nie náhodou 
dávajú do súvislosti s m enami 
chýr nej dvojice Richter - Gi
lels, ba často sa t ieto t'ľ·i m e
ná vyslovu jú jedným dychom. 

Kerer uviedol svoj klav!rny 
večer Sonátou ,J. Sviridova, 
nášmu koncertnému návštev
níkovi nie celkom bežným me 
nom skladateľa, ani nie dosta
točne známou skladbou. Tento 
úvod tvoril · zároveň aj vrchol 
celého koncertného v.ečera. 
Skladba ako kompozične tech
nicky dobre stavaný útvar, 
skladateľ-om dobre zvládnutá, 
dávala pianistovi možnosť se 
bauplatňovunia. Tak ako je 
Sonáta koncipovaná, ,ie priam 
výzvou IJlr e klaviristu s potre b
ným množstvom fantázi e. J e 
temer plsaná pre klav ir istu 
Kererovho typu, ba priam ho 
potrebuje. Pianista mal úplne 
voľné pole pôsobnosti a be7. 
škrupúľ .mohol, ba musel. 
stvárňovať a mode lovať hudob
ný materiá l podľa vlastne j 
predstavy. Jeho bezuzdne pô
sobiaci temperament, zmyse l 
pre veľkolepú dramatičnosť, 
často až s nádychom surovos
t i. bra vúma technika -schop
nosť, kt orou ·patrí Kerer me 
dzi málo klaviri s tov svetovúho 
formátu, boli t u na mies te. 
Sviridovova s kl adba v tai<Ornto 
podaní musela obstáť na kú
dom koncer t·nom pódiu. 

Všetky vlastnosti Kererovho 
interpretačného štýlu ( tech
nika, precítenosť, tempera
ment, mys lenie, osobnosť) bo li 
uplatňované· a obsiahnuté i v 
ďalše j skladbe, v Sonáte h mol 
pre k lavír od F. Liszta. Všet
ky vyššie uvedené komponen
ty sa dostali do iných, na
vzájom popresúva ných relácií. 
Poznávali sme Liszta ináč ako 
ho poznáme v tra di čnom po
daní. počuli sme skladbu, kde 
ten-ktorý znalec musel byť na 
zlomky sekúnd v pochybnos
tiach, či je spôsob, ukým Ke
rer interpretoval Sonátu s~5u 
točne identický !i tým, čo pro
s tredníctvom notového zápisu 
od k laviristu žiadal sk l adateľ. 
Na, tomto mies te sa zároveň 
vynáľa často (nielen v súvis
losti s Lisztovou Sonátou, 'ale 
aj všeobecne) diskutovaná 
otázka tempa. Rých la hra ne
môže byť dostačujúcim garan
tom dobrej interpretác.ie, ne
zaručuje zvládnutie sk ladby v 
t om smere, aby bolo možné 
ňou vyvolať umelecký zážitok 
adekvátny hudobnej predstave 
a koncepčnej predstave skla
dateľa. Pr eexponované tempá 
nedávali príležitosť k vyzne 
niu tónov a tónových skupin, 
tak aby tieto vyvola li sk lad be 
a de-kvát ny umelecký zážitok. 
Rýchle behy a f igurácia sa 
zlievali do podivuhodných zvu
kových celkov. spôsobili roz
plynu tie sa mPiôdie na neurči 
té hudobné škvrny. I<lavir ista 
akoby stra til o;;chopnosť ud ržať 
svoj hu t~o bný t€mpe rament v 
hraniciach spnlvm~ho prejavu, 
čo malo 'za následok vyzdviho
vanie hudob ných útvarov a 
momentov, ktoré nehr-aj(! bez
podmienečne primárnu úlohu. 
Tieto dva momenty ochudobni 
li Kerera o efekt dramatič
nosti. Znemožnil si cestu k 
dramat ickému vrcholu, aby v 
zápi:ití t ento vrchol využil k 
postupnému doznievan iu. A 
práve v tejto hlboko premys
lenej d ramaturgi~kej výstavbe 
a v pokQji. až filozofickom 
rozj[maní tkvie sila jednej z 
najlepších klavírnych skladieb 
novoroma nt izmu. 

Pokusom ume lecky hodnotne 
a zároveň efektne uzavrieť 
koncertný večer bolo 24 Pre
lúdií op. 28 od Fr. Chopina. 
<;tall sa prejavom typicky ke
··erovského spôsobu chápania 
inl·,·rpretácie. J ednotl ivé s klad
by pre l et o va li a r ozvir ill 



111zduch. Poslucháč sotva papa
dol dych, nehovddac o mož
nosti domyslieť a sústr.ediť sa. 
IP,revládala absolútna istota hry 
·• brď:J.a.noia v pravom zmysle 
slova. Klavirista sa !POhrával s 
niek•to.rými Prelúdiami, ako by 
icl\ hral len mimochodom, len 
lflak pre vla•stnú zábavu pohrá
vajúc sa s tónmi. Iné zase vy
volávali dojem vrúcne hlba
vých myšlienok , často až pre
c itlivelo interpretovaných. 
Miestami nechýbal sklon k s il
nej tragičnosti jemne premie
šanej s nádychom surovo sti. 
Jednoduchosť. hlbka a stried 
mosť by v danom prípade zna
menali viac. 

Kerer je po každej stránke 
z aujímavá a zároveň svojvoľná 
\Jmelecká OSIObnosť. Splňa 
predpoklady na základe kto 
rých ho radíme medz i najväč
šie svetové kl avir istické for
máty. Patrí a bude patri ť me
dzi t ých, kto rí sa neustále po
hrávajú za každú cenu s r izi
kom. Je ako tanečník na povra
ze neustále kolísajúc! medzi 
absolútnym víťazstvom a úspe 
chom a medzi pádom do hlb
ky, lebo mu chýba umelecká 
sebakázeň v rozhodujúcom 
okamihu. 

INGEBORG ŠIŠKOVÁ 

lntertalent 
'~l 

V dňoch 28. IV. - l. V. pt·e
b iehal v Gottwaldove po prvý 
1·az fes,tival Mladé hviezdy IN
TERTALENT '71. Poriadala ho 
čs. umelecká agentúra Pra ga 
koncer t za spoluúčasti Slov
koncertu, Supraphonu. Pant.o
nu, Opusu, Artle, Slqvartu, és. 
rozhlasu a televízie. Nad ce 
lým podujatím malo patronát 
Ministerstvo kultúry ČSR a 
Mestský národný výbor v Gott
waldove. Celá akcia prebieha
la v rámci osláv 50. výročia 
založenia KSČ. 

INTERTALENT bolo prvým 
pokusom o vytvorenie medzi 
národnej tribúny prehliadko
vého, nesúťažnóho charakteru, 
pre konfrontáciu nádejných 
talentov-interpretov p<JiPulár
n ej hudby. Gottwaldovskému 
poduja ti u pr edchádzala štafe
ta po českých a slove.nských 
mestách, kde publikum hlaso
v.aním určovalo • .Mo postúpi do 
g·o!twaldoyského finál·e. Prvý 

. vecer Intertalentu v Gottwa l-
dove bolo finál·e s i·edmich spe
vákov, z ktorých odborná po
rot a vybr,ala dvoch delegátov 
do medzinárodnej prehliadky. 
Tu je už hneď prvá disparita 
koncepcie. Na jednei strane 
;vyberalo publikum podľa svoj
ho vkusu a konečné poradie 
určila odboma !POrota. Je to 
probl ém o to väčší, že zahra 
niční účastníci boli vybraní vý
lučne z odborných h l'adísk 

Pr avda, podstatnejším fak
tom zostáva význam a do·sah 
:tohto podujatia , ktoré pri dô
slednejšej koncepcii v budúc
nosti (Intertaleni: sa má opa
kovať každé dva roky v Gott 
waldove) môže v oblasti náš
ho úsl·lia o zvyšovanie úrovne 
populát'nej hudby a dosiahnu
tie je,j zaangažovaného postoja 
v našej socialistick·ej spoloč
nosti, zohrať veľmi významnú 
úlohu. 

Popri dvoch reprezentantoch 
ť::eskoslovenska (Zdena Loren
cová a Jii'í Korn) sa dvoch 
medzinárodných prehl·iadok zú
častnili zástupcovia Sovietske
ho zväzu (Žanna Goroščeňa a 
Alexander Vendin), Juhoslávie 
(Sandra. Kulierová a Srdan· 
Breškovič), Rumunska (Viorel 
Baltag a Dida Draganova), Ne
meckej demokratickej repub
liky (Peter Neumann a Dina 
Stt·aatová), Maďarska (Péter 
Máté .a Eszter Balásová), Poľ
ska (Waldemar Kocon a Na-

. tasza Czarminska ). Bulhat·ska 
(Naďa Petrovna Georgievna a 
Peter černev). Piesne i výko
ny spevákov boli v podstate 
na p'ľiemernej úr ovni. Z bež
ného priemeru vynikli W.alde 
ma.r K<Jcoŕi, sv<Jjirrn výrazový
mi schopnosťami, Alexander 
Vendin prof·esionálnym spevác
kym výkonom a Dida Dragano
va moderným rytmickým a vo
kálnym citením. 

Prehliadkové koncer·ty mla
dých spevákov cloplňali recit á
ly popredných českých spevá
kov Evy Pilarovej, Heleny 
Vondráčkovej, Karla Gotta, Ha
ny Hegerovej .a i. Os·obdt ne sa 
t reba zmieniť o novom ll'ec~táli 
Heleny Vondráč~ov•ej, iktorý bol 
hlavným prekvapením a vrcho
lom podujatia a 2lnesie naj· 
náročnejšie kritériá; zaujme 
predovšetkým svojou koncep
dou moderného show-progra-

mu; 'je to v skutočnosti prvý 
československý show~program, 
v ktorom Vondráčková ukáz·ala 
SIVoj voeľký vý.voj a doteraz ne
uplatnené schopnosti. Výboc:
ne spieva, tancuje, hrá na kla
víri, na gitare, stepuje a·tď. 
Rovnako t<i,ež vystúpenia ostat
ných hosU boli na vysokej 
úrovni. Ak Bi k tomu pll'imys
líme ešte vystópenďe ďalších 
profesionálnych spevákov: 
skupinu Gondolánovcov, Tatja
nu Hubinskú, Ivana Kt·ajíčka, 
Václava Neckára, Sokupiny Blue 
efekt a Rangers a zo zahrani
čia Urszulu Sipinsku z Pol'ska 
a výborného Bissera Klrova z 
Bulharska, tak sa vlastne l n
'tertalent stal skôr prehliad 
kou vyspelého profesionálneho 
interpretačného umenia popu 
lárnej huctby, a to je druhá 
dispar ita v konce.pcii poduja
tia. Hlavný zámer - ,,Mladé 
hV'iezdy" - tu na škodu veci 
rozhodne hral druhé husle. A 
tak v spomienkach účastníkov 
rozhodne silnejšie dojmy a zá
žitky :wstali od prof.esionálov 
a nezodpovedaná otázka ako 
vlastne chceme pomáhať mla
dým talentom pooulár ne j hud
by. -mnk-

~JW6 hudha 
w Martine 

pre !'udské . hlasy ·(·bez t extu) 
'časť prog.ramu Linha Singers 
tvorili aj variačné, alebo voľ
né, fant!lZijné spracovania pô
vodných tém zo starých pa
miatok (medziiným aj z levoč
ského Pestrého zbor·n~a). P·ro
gram oživilo aj niekoľko in
štrumentálnych skladjeb alebo 
aspoň medzihier. Skoda však, 
že súbor nemohol vystúpiť s 
čembalom; klavír. ktorý bol k 
dispozícii, IJ)re väčši nu diel ne
vyhovoval. 

Lyrické skladby interpr etuje 
súbor veľmi muzikálne, kulti
vovane. Obdivuhodná je aj 
technická vyspelosť, zvuková 
vyrovnanosť a pomerne spo
ľahlivá intonácia spevákov. Po 
stránke technických nárokov 
najväčší obdiv vzbudila trans
kripcia a virtuózna úroveň 
Ronda zo Sonáty B dur pre 
kl·arinet a klaví.r od J . K. Vaň
hala. 

l 
Svojím štýlom stojaoim na 

rozhri:iní medzi vážnou a zá
•bavnou hudbou nachádza si 
tento súbor cestú k propagácii 
klasiky a j u tých vrstiev, kto
ré na koncerty n ikdy necho
'dievajú. Domnievame sa preto, 
že ako pre úroveň tak l ·p·re 
dr.smaturgkké zameranie Lin
ha Singer s, stálo by za to, po
zvať tento súbor í pred bra 
tislavské fórum. - žk-

Linha Singers pri vystúpeni r; Martme. Snímka: Filip Lašut 

Posledným .podujatím Slo
vesnej jad 1971 v Martine bol 
24. apríla koncert vokálnej, 
inštrumentálnej a vokálno-in
štrumentálne j hudby z tvorby 
českých a slovenských. sklada 
te ľov, ktorý pod názvť>m Oži
vené tóny re·žtrova·l Emanuel 
Muntág, pracovník hudobného 
oddelenia Literárneho a.rchlvu 
Matice slovenskej. 

Program pozostával z dvoch 
odlišných plôch, kt-orých spo
ločným me-novateľom bola s na 
ha realizovať a oživovať ne 
známe dokumenty slovenskej 
hudobnej his,tórie. Na ta•kúto 
úlohu sa pod·ujali dva d.iamet 
rálne odlišné súbO'l'y - v pr
vej polovici programu pod ve 
dením Ladislava Holáska Slo
venskí madrigalist i, ktori za
radili aj ukážky súčasnej slo
venskej tvo•rby a na záver sú
bor Štátneho divade lného štú
dia v P·ra.he - Linha Singers 
na čele s Jirím Linhom. 

Vystúpenie madrigalistov po
tvr dilo ich vysoký interpretač
ný štandard, zvukovú kultúru, 
široké výrazové možnosti a 
dôraz na štýl naštudovaných 
diel. Zo staršej tvorby progra
movali Dve motetá od J. 
Schimbraczkého, Magnificat od 
Z. Zarewutia a Dies ir.ae od 
F. Zomba, Súčasnú tvorbu re
prezentov·ali Zimmerove štyri 
madriga ly na staré anglické 
texty, Salvov koncert l()r·e kla
rinet, 4 ľudSiké hlasy, bicie ná
stroje a recitátora za spolu
(tč i nkovania K. Klocáňa (kla
rinet), Z. Hevessyho (bicie) a 
L. Chudíka (~ecitácia). Na zá
ver odzneli Zeljenkove úspeš
né Hry. 

Český súbor okrem svojráz
nej r ealizácie slovenských hu
dobných pamiatok (nachádza
.i úcich sa v MS ) predniesol i 
niekoľko skl.ad ieb od s t aršlch 
českých skladateľov. Svojim 
interpretačným štýlom pripo
mína tento ensemble známych 
Swingle Singers, vystupuje tiež 
so zosilovačmi , na rozdiel od 
týchto však a j s rytmickou 
skupinou, s klavlrom, alebo 
čembalom. I keď s takýmto 
druhom interpretácie s tarých 
skladieb možno polemizovať, 
alebo azda ho i odsúdiť, ne
možno ensemblu uprieť prie 
·kopnlcku úlohu pri oboznamo
v.aní verejnosti v českých z-e 
miach i u nás s prakticky za
budnutými hodnotami sloven
skej hudobnej histórie. 

Oktiem pôvodných transkrip
cií inš-'brumentál>nych \ikladieb 

Pamiatke odboja. Mestský 
výbor Slovenskéh{) zväzu pro
tifašistických bojovní·kov v 
Bratislave už niekoľko rokov 
p atrí medzi t ie organizácie, 
ktoré svoje významné kultúr

·no-politické · akcie v 'ht avnom 
meste Slovenska vždý spája
jú s hodnotným, vy.soko ume
leckým programom, ktorého sa 
zúčastňujú najvynikajúcejši 
bratis lavskí umelci. Mesiac 
apríl bol venovaný Medziná
rodným pam,ätným dňom od
boja - a tak a j táto slávnost
ná spomienka bola spoje·ná so 
Slávnostným koncer tom (15. 
IV. vo V-klube). 

·Na koncerte účinkovali po
prednl umelci z Brat islavy. Pl
ná sála s nadšeným potleskom 
p~ivítala sólistov opery SND 
národnú umelkyňu Margitu če
sányiovú, Jaroslavu Sedlá_i'ovú, 
Juraja Wiedennanna, Pavla Gá
bora. Spoluúčinkovali ·Ján Sa
lay (klavír)' a Eva Chalupová 
(sprievodné slovo a recitácia).· 

Umelci sa zaslúžili o krás
ny a nezabudnuteľný večer, 
ktorého sa okrem bratislav
ských protifašistických bojov

,n!kov zúčastnili i zahraničné 
delegácie odbojárov zo zssn 
a Poľska. Sláv.nost ný koncert 
navštívili aj politickf činitelia 

podpredseda vlády SSR 
Ing. Július Hanus , primátor 
mesta Ing. Ladislav Mart inák 
a konzulárne zbory akredito
vané v Bratislave. Slávnostný 
pr!hovot· predniesol člen pred 
sedníctva FV a predseda MV 
SZPB štefan Or lík nositeľ Ra-
du práce. · 

Vlatlimír Rapoš 

e HIS vydáva od r. 1969 
trikrát ročne a -stránkový cu
dzojazyčný informačný buile
tin o slovenskej hudobnej kul
túre. Rozposiela ho do celého 
sveta na vyše :lOOO adries. V 
prvom tohtoročnom čísle sú 
články k šesťdesiatl<e A. Oče
náša, k päťdesiatke O. Feren
,czyho, článok o hudobnom od
delení Slovenského národného 
múzea, o prehliadke novej 
tvorby slovenských skladate
fov - Jeseň 70, ďale] článok 
bilancujúc! činnosť SKO, pre
hľad o novej tvorbe sloven
ských skladateľov za II. polrok 
1970 a inf.onnácia o sloven
skom hudobnovednom periodi
ku Musicologica slovaca. 

G MO l T 
LEO~ JANACEK: SLACIKOV~ KVARTETA č. 1. 
Hrá Vlachovo kvarteto 
PANTON, Praha 1970 

LEOS JANÁCEK: PO ZAROSTLtM CHODNICKU 
Na klavír! hrá Radoslav Kvapli 
PANľON, Praha 1970 

Nahrávkou Ja• 
náčkových sláči-
koy_ých kvartet 
zacma vydavateľ
stvo Zväzu čes
k:ich sklad ate ľov 
PANTON svoj pr 
vý vážny edičný 
čin, sériu nahrá 
vok, ktoré budú 
vyclládzať pod 
spoločným názvom 
česká súčasná 
hudba 20. storočia, 
Týmto prvým zá
služ.ným drama
turg ickým cmom 
je nové kompleti 
z.ovanie komorne j 
tvorby Leoša Ja 
náčl<·a. Už hneď 
prvé dve platne: 

sláčikové kvartetá a klavírny cyklus Po zar-ostlém chodníčku 
nasvedčujú, že poprj cieľavedomom náv1·ate k tvorbe Leoša 
Janáčka, dôležitú úlohu tu hrá a j nový pohľad na inte.r p.re 
táciu skladateľovej t vorby. Týka sa to na jmä Vlachovho kvar
teta, ktoré pristupuje k Janáčkovmu dielu, obrazne pove
dané, modernejším interpretačným spôsobom než napr. Ja
náčkovo kvarteto v star šej nahrávke. Hlavným . kladom ich 
prístupu k nahrávke j e technická prepracova.nosť hry, for
mová , sklbenoSit a ;výrazová ucelenosť prejavu. Vlachovc.i sa 
vyhýbajú ext rémnym "citovým" výbuchom, nevyhýbajú s a 
však citovému náboju, ktorý je viac obsiahnutý vo vnútornom 
dynamickom vývoji Janáčkove j hudby, než po,stavený na 
vonkajších efekt och. Práve sklbenosť technickei stránky hry 
Vlachovoov a emoc.ionálneho náboja Janáčkov·ej hudby, i pri 
za choV'a•IÚ skl·adateľových š pecifík, je na jimponu júcejšou 
s t ránkou platne. Dobr á je tiež zvuková st ránka stereo na
hrávky, má pobrebnú plast ičnosť, avšak výl·isok má trochu 
ll.Výšený šum. 

Klavírny cyklus 
Po zarostlém 
chodníčku v in
terp retácii mladé-
ho Rados lava 
Kvapila (nar. 
1934) je odváž
nym č1nom. Kvapil 
si už vyslúžil ofi 
ciálne u:zma'nia za 
janáčkovskú in
terpretáciu v br
nenskej súťaži v 
r. 1958 a v medzi 
národnej súťaž! 

. rozhlasó•vých na
hrávok na hudob
nom festivale v 
Brne r. 1969. Aj 
Kva.pilov prístup 
je odlišný od star
ších janáčkov

' no pozoruhodný na 
tejto nahrávke je fakt, že sa nám do rúk dostáva nová mož
nosť posudzovať tlmočenie takej vyhranenej osobnosti akou 
Janáček je. Kvapil ho hrá pomerne vecne, objavuje v ňom 
skôr lyrickú a !POetickú krásu. než dr amatické konflikty. 
Navyše - ukazuje sa potrebné a užitočné cestou gramofó
novej platne dávať možnosť a,j "nezabehnutým" ume lcom. 
Škoda, že vý lisok má pomerne zlú moduláciu a už na polo
vičnej hlasitost i má značne vysoký šum. Obe nahrávky maj ú 
vkusné <Jbaly, opat rené stručnou a výstižnou informáciou 
(v češtine, v ruštine, v angličtione a v nemčine). 

PANTALEON ROŠKOVSK?: VESPERAE BACCHANALES 

úcinkujú: Anna Kajabová-Peňašková (soprán), Ľuba Baricová 
(alt), Jifí Zahradníček (tenor), Jozef Raninec (bas ). Madri
galový súbor a Komorný orchester diriguje L a di s l a v 
Ho l ti se k. 
SUPRAPHON, Praha, Gramofónový klub 1970 

Roškovského Bakchantské nešpory sú ďalším vzácnym ume
leckým dokumentom o verejnosti dosiaľ málo známej s lo
venske,j hudobnej minulosti. Treba oce-niť zaradenie toh to 
t itulu do gramofónového klubu. v ktorom iste splní svoje 
poslan (e. Považujeme však za !pot rebné, podobne ako v prí
pade nahrávky Zimmermanna. pripomenúť, že je na škodu 
veci, že z hľadi!7ka gramofónového trhu a jeho metod.iky 
(a najmä pri presadzovani do zahraniči a ) nemá táto tvorba 
v gr·amofónovej edícii vyhranenejšiu koncepciu. 

Roš-kovského dielo s·pracovala (a zasväten ú štúdiu napísala) 
dr. J ana Mária T~rrayovä, úpravu a inštrumentáciu previedol 
štefan Németh-Samorínsky. Pri hlbšom zamyslení s a nad 
touto naht•ávkou konštatujeme, že úprava skladby a najmä 
jej ii~Štrumentačné vybavenie - ako aj interpretácia sú 
v znacnom rozpore s myšlienkovým, obsahovým zámerom die
la i s jeho funkciou, pre ktorú vzniklo. Slohové pre l!nanie sa, 
barok·a: pozdného baroka, vplyvy <;vet~kej i duchovnej hudby, 
ako aJ vplyvu ducnovných a svetských hier sú tu príliš 
~-po.d~učí vážneho barokového rúcha . možno povedať, až prí
h~ tazkopádneho ~rejavu. Zr ejme z tejto malej výrazovej 
dl f~r~.ncova nost!. partitúry vyplynula pomerne ťažkopádna, 
naJma vokálna, mterpretácia, ma lá diferencovanosť medzi re 
citat ívmi a a1.·ió~ami. áriami a ensem blovými partiami, v kto
rých je často s krytý významný pod tex t. Za najzávažnejšiu 
pr ipomienku IJ)OV~žujem skutočnosť, že úprav·e - a tým aj 
nah:ávke - chyba prvok alegoričnosti a vyzdvihnutie ru
dovych prvkov. Po hudobnej stránke je nahrávka na dobr.e j 
úr~~?l, neprevyšuje štandardný priemer. dôkladnejšia detadl
neJSla_ p.r€1Pracovanost by jej bola značne pomohla. Návrat 
k _!loskovského dielu by rozhodne nebol premárnenou prí
lez.Jtosťou. TEN1to vzácny historický dokument by si zaslú·ž.il 
~ok~nalejšiu techn ickú i zvukovťl nahrávkt,~ . Rovnako aj viac
Jazycné slo'Vlllé vybavenie a zodpovedajúca obálka (Rem
br~n~~Y .!lutopo·rtré~ sa sem rozhodne nehodí) by prispell 
k JeJ &J.rstemu prenrknutiu na gramofónový domáci i zahra
n,J.čný, trh, Marián Jurilc 



Opera 
vo filme 
a v televízii 

Z rozhovoru známeho operného re
žiséra a teor etika, in tendanta Ko
mickej opery v Berlíne prof. WAL
TERA FELSENSTEINA so šéfdrama
t urgom Komickej opery dr. Hors tom 
Seegerom. 

Vychádzajúc <r. vašich skúset:ost!, má 
väčší zmysel presadiť do televlzte v rám
ci .štúdiovej produkcie operné inscenlí cie 
na ;avisk u koncepčne overené a osved če
né. al ebo uprednostňujete bežný te leviz
ny prenos klasickej repertoárovej ope
ry ? • 

štúdiové Inscenácie, ako som ich do
teraz t·ealizoval Líška Bystrouška, 
Othello HÓffmannove r ozprávky - s ú v 
súčasn~sti pre mňa najlepšou · cestou, al5o 
preniesť svoje myšlienky, zámery na co 
najširš~ div~cky okruh. Spomín~né diela 
som predtým naštudoval na javtsku Ko
mickej opery, po dlhý čas boli na r e
pertoári.. Napriek tomu som sl nezvolil 
púhu televíznu dokumentáciu javis kovej 
inscenácié pomocou televíznej techniky. 
To by l,>ola skôr úloha pre divadelných 
his torikov. · 

Pre dokumentovanie - ak môžem po
užiť tent o termín - som hl'adal koncep
ciu, l<tot•á by úspešne tlmočila základný 
charakter súčasnej javiskovej podoby. 
Dolwmentovanie konceptu prístupným! 
modernými i tradičnými - prostriedka~t i 
kamerovej techniky a filmového umema 
vôbec je rovnako ťažká úloha, ako bolo 
detailné vypracovanie javiskového kor:
ceptu. Skúsenosť mi však potvrdzuje, ze 
operné predstavenie možno stv~rniť fil
movo plnohodnotne, bez toho, ze by, sa 
porušili už pre!ltým fixované umelecl<e a 
metodické základy. 

Filmu a televízii chýba bezpros tred
ný patľtner - publikum, životná esencia 
d ivadelnej pr axe. Vyvodzujete_ z toho 
podstatnejšie dôsledky pre vasu adap
tačnú prácu? 

Musím priznať, že vnútor~e- s!l o_rient u
jem na tlmočenie svoj ich studiovych in-

Desať pa.I~ížskych 

scen!i4rií cez filmové plátno. Pre najnov- · · 
šie filmy sme s i vypracovali úplne presné 
scenarist ické predlohy, pričom sme po
čítali so všetkými k dispozícii stojacimi 
filmä rskymi prostriedkami, ktoré by moh
li slúžiť našim pôvodným záme_rom. Platí 
to aj o fat•be a svetle. Lenže pri t~.le~ 
víznom vysielaní v domovoch sa, ztal, 
tento faktor vymyká nášmu lá~ahu a 
kontt·ole . Nespnívnc naladenie prijímača 
môže pocls l·a tne skresliť, znehodnotiť pô
vod ný záme r·, skresliť na,istaros tllve:lš ie 
vypracované deta ily a neraz im dliva 
opačný zmyse l, než bol pôvod_ný .. ~.re to 
sa radšej zameriavam na konctZIHlJSie a 
rovna~o n{! obr., n; čPné n1n ~ ~Vl~~ i fiJ,,~ nvt1 -

ho plátna. . 
Ak to robím, mám prirodzenfi' pre d 

očami ai divácky okruh, celkove odlišný 
od ' vymedzenej, in tímnej divácke j obc~. 
ktorá sa zl1romažďuje pred obrar.ovkamt, 

• ktorý sa ·pdb ližu;je viac divadlu - i l<eď 
sa mu odobr ala možnc~ť skutočného 
"spoluhráča". 

Pr edtým ste pracovali pre film a popri 
vašej opernej práci ste z poverenia ne
meckej tt>levízle vytvorili niekoľko oper
ných filmov. Sú rozdiely v umeleckej 
metóde také ťažiskové, že možno hovoriť 
o obojstrannom špe cifiku ? Zväčš~ sa ~o
vorí len o niektorých zäkladných pravld
lách t elevízneho filmu. ktoré si (IŽiH .in ti
mite, uzavretosti r ecepcie a obrazovky. 
Televíune hry a filmy sa stvárňujú na 
týchto základoch. Ale o per·a - pokiaľ ju 
preberáme z javiskového re,pertoáru - je 
vo svojom pr iebehu a dramaturgii . naplno 
sta novená, ohraničená. Možno tu určiť 
strednú cestu? Aké skúsenosti ste ziska
li pr-i objavovanf tej to cesty - a pova
žujete ju v súčasnosti za najlepšie rie 
šenie p roblému ,.oper.a v telev!zH"? 

Nemyslím s l, že by sa film a operné 
javisko vo svojej d ramaturgii a prlebe
hových formách navzájom podstat ne od
lišovali. Výrazivo f ilmu zodpovedá akosi 
osobitosti, za ktorú operné umenie d'aku
je hudbe, a v oboch umeleckých formách 
s a t ým umožňuje pomerná výrazová va
ri abilnosť. Vhodným použitím filmárskych 
prostriedkov - ale · i nevhodným - mož
no pôvodný koncept operného predstave
nia pozmeniť, ba l skresliť. Najviac ma 
však priťahuje možnosť zvýrazniť určité 
momenty, k toré na javisku pre formálne 
a technické príčiny nemožno presadiť, ale 
ktorých vypracovanie privíta aj interpret 
- a možno tým znásobiť obsahovú závaž
nosť interpretovaného diela. 

Výber z bulletinu Die Welt der Oper 

,,A -: ... r .ft·r .. 

v vecero\'. ·~· 

'l,~gliaferrovou 
"Nič nie je horšie ne~ ~udb~! za k~or.ou 

sa neskrýva nejaká mysltenka - ty.mito 
Chopinovými slovami otvár a ~ag~a. ľag
liaferrová ver.e jný kurz klavtmeJ mt:r: 
pretácie v parížskej s ále Cortot. Kazdy 
večer sa tu pozornému obecenstvu p~ed 
stavla štyria žiaci na verejno'!' _recttá_li 
a Magda Tagliaferrová kom_e.n~uJe 1c~ vy
kon. Keď sa pred šestnást-Imi rokmi ro_z~ 
hodia organizovať t ieto kurzy, iš lo JeJ 
o dve veei: da ť m ladým k Laviristom, prak
t icky už hot ovým u melcom možnosť ve 
r ejne vystúpiť a súčasne viesť -obecenstv~ 
- zložené z hudobníkov (ale rovnako_ aJ 
z nehud<>bníkov ) k tomu, aby sa naucil! 
počúvať a hodnotiť hudbu. 

Žiaci - pestrá medzinárodná ~poloč
nosť - sedia na pódiu, zatiaľ čo ICh ko
lega hrá zvote.nú skladbu. Keď dohr~. 

Magda Taglia ferrová ho najpr_v zahrm~ 
pochvalamj, potom ho u.p?zorm . na vec1~ 
ktoré by podľa je j pr-eds tav mali vyzerať 
ináč. "Nikdy žia'l<a neodradiť" - to bolo 
zlatým pravidlom jej profesora A_lfré~a 
Cortota. "A použiť pritom obrazne ~r~~ 
r ovnanie radšej než abstrakciU · 
" . . . keď hráte túto Mozartovu sonát~, 
vždy s l spomeňte na Mozarta- dramatt 
l<a .. . majte na mysli Figarovu svadbu -
hlavne v andante, odráža s.a , tam Che
rubínova tvár, jeho netrpezhvy_ pôvab ·· ' 
hráte t o prill š Intenzívne, chyba t onl\1 
j emnosť, t o je Beethoven a nie Mozart, 
pozr ite sa, as i tak to : (sarlne s1 ~u !~ l a
víru a opravuje odtiene) .. . hľad~ 1te ttm
bry neviditefného orchestra · · · ano, ne-

hu - ale nie tak okázalo! . . . iste sl po
čúvala platiíu X •.• platne m áme počúvať 
pre vlastné potešenie a nie Ich imito
vať . . . ak s i berieme niekoho za vzor, je 
viac než pravdepodobpé, že s i vyberieme 
·zle ... uspokojme sa s vlastnými chyba-
mi . .. nebojte sa tých oktáv, to · je naj -
lepší spôsob, ako ich pokaziť. Ak sa ich 
človek menej bojí, aj tak ich pokazí -
ale pokazí ich lepšie .. . vášmu Debussy
mu chýba zmyselnosť vo zvuku, bez ne j 
to nie je Debussy·. . . treba t o miest ami 
presvetlíť . . . Nezabúdajte, že 1iajväčším 
prínosom romantickej hudby je práve far
ba". 

*** 
Magda Tagliaferrová strhuje svojou prí

tomnosťou svojím t emperamentom, ele
ganciou ďucha, v ktorom sú exaktn_?sť 
a jemnocit v šťastnej r?vnováhe. Povys~ 
je interpretačné umeme na tvorbu. Vie 
skladbu ana lyzova ť, pochopiť, uekon
štruova ť. pri rekonš trukcii je; vracia bo
hatstvo konkrétnych zážitkov namiesto 
abstra ktných ci tov. ( "Hľadaj te, rozpamä
tajte sa, akú farbu maj ú ra~né zo.re, ako 
vonia vzduc h, chladný a cers tvy. kto 
rým o chvíľu pre.niknú prvé lúče vychá 
llzaj úceho slnka ... "). ,Učí, žia ko": - ~~le:~n 
hrať na klav!ri. ale aJ s_mva ť, c tt l ť, z1ť. 
J vedomovať si, že znalosť života a citov, 
·, toré ním vládnu, je pre interpreta pri 
•Jajmenšom taká dôležitá ako bezchybnf1 
technika. 

Je to pr!jemné stať sa znovu žlokom 
· pri take j to profesorke. _ · -

Sabina Sl<arbova, Par1z 

Ni\Š ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

D)URA JAKSI(; 
JUHOSLAVIA 

v našej hudobnej verej~o~ti ste 
známy nielen ako vynikajuct ~~~i
gent, ale okrem iného aj ako sei
r edaktor časopisu Pro Musica. Moh
li by ste nám poved~ť n_l!lkofko slov 
o koncepcii a náplm vasho časopi
su? 

- Casopis Pro Musica som založil 
v r . 1965. Vtedy sme mali v Juho
slávii jediný hudobný časopis Zvuk, 
orgán Zväzu juhoslovanskych. sk~ a
dateľov, ktorý sa dodnes venuJe va~
šinou odbot•ným otázkam sklada te ~ 
ským i hudobnému životu v Juhosla
vi i. Tento časopis má vysokú od.bor
nú úroveň nie ;e všal< časop1som 
.pre š iroké. vrs tvy milovníkov hud· 
by. Pokladali sme preto za nutné 
založiť v Srbsku časopis, ktorý by 
bol zauj!mavý nielen pre h udobn!kov, 
ale pre všetkých tých. ktor! milu
jú hudbu a zv lášť pre mládež . • Za
čiatky boli dosť skromné, al e po sies
tich r -okoch je Pro Musica časopi 
som, ktorý vychádza mesač ne s· ob
sahom 48- 60 strán. Jeho náklad sa 
oproti začiatkom zvýšil z 300 až na 
sedem a !pOl tisic e xemplárov. Cena 
časopisu ;e ~eľmi pr ls tupná, a snáď 
i preto ~ ŕhlí odbyt· äv;lašť v školách. 
Kritickú rubriku zatiaľ nemáme. ale 
máme dosť rozsiahlu kroniku hudob
ného život a v Srbsk<~ ..:...· tot iž časopis 
je preva~ne srbský - s.prá vy a člán 
ky zo zahraničia uvádzame v rubrike 
Správy z cud ziny, l<torá z-apliía oby,. 
čajne 4-6 strán. Pred rokom sme 
robili anketu čitatel'ov na tému, čo 
by chceli čítať v časop ise. s č!m 
sú spokoj nl a s čim .nie. Získali sme 
tak veľmi zaujlmavé poznatky. zvlášť 
z vid ieka. Ukázalo s a, že čitatelia 
si žiadajú viac odborných materiálov 
i napriek tom u, že n ie s ú hudobník
mi a z!skali iba základné hudobné 
vzdelanie na stredných školách. 

Aké s ú vaše vzťahy k s lovenskej 
hudbe a hudobnému životu na Slo
vensku'! Aké má te skúsenosti s vý· 
menou j uhos lovanských a sloven
ských, príp. českých materiálov -
či už skladateľských, alebo hudob
no-teoretických a propagačných? 

- Pravidelne čítam váš Hudobný 
život. Me dz! Pro Musicou a Hudób
ným životom e xistuje častá výmena 
materiálov a úzka s polupráca. Ob
čas uverejňujeme aj niekt oré č lán
ky z Hudobného života a dúfam. že 
aj vy preberáte niektoré naše člán
ky. Ako pražský žiak mám už vý
chovou daný kladný vzťah k českej 
a slovenskej hudbe, poznám ju ut·či
te lepšie ako niekto, kto tu naštu
doval. Ako dirigent som v·eľmi čas
to vystupova l na Slovensku a to ml 
tiež pr inies lo ďa lšie poznanie s loven
skej hudby. Mnoho skladie b som sám 
dirigo val, napr. Slovenskú Stl itu a 
Concet•tino J äna Cikkera. ktoré som 
predviedol aj u näs v Juhosláv!!. od 
Eugena Suchoňa Baladickú suitu, 
ktorú naša kritika veľmi vysoko hod
notila , z čoho som mal zvl ášť ve l1<ú 
radosť. pretože som ju ro bil rád, 
veľmi sa mi páči l a . Novšiu s lovenskú 
hudbu poznám t iez a i keď ~om za
t ia ľ nema l pr!leži tosť ju dirigovať, 
>Je dujem ju z pa t·titúr a p latni. Ži a ľ. 
>lovenskä hud ba nie je u nás rl osť 
známa - až na to, čo som sám 
uviedol v Be lehrade a z koncertu 
Slovenskej ľilharmilnie s Ladislavom 
'>!ovákom. 

Vieme o vás, že st e umeleckým 
riaditel'om belehr adskej Vyššej hu
dobnej š koly, že sa aktívne podlel'a · 
te · na reot·ganlzáclf hud obného škol· 
c; tva v Juhosllívii. V čom spočíva va -

še snaženie a 11ké výsledky ste už 
dosiahli? 

-· Podľa zákona naša hudobná 
i;;kola nie je vyššou, i keď ňou fak· 
t icky je. Abso lvent školy nemá prá
vo vyučovať. Náš absol vent mus1 po· 
kračovať na hudobnej akadémii, aby 
dost al d ip lom učiteľa, alebo ;profeSo
ra hudby. To zále~l na tom, či bude 
študovať ďalšie 4., alebo 8 semestt·ov. 
Tie štyri semestre sú I. stupňom_;1a 
hudobnej akadémii, je to vyssie 
vzdelan ie ktoré dáva absolventovi 
možnosť 'učiť na základných školách 
a nižšich hudobných školách. U nás 
systém hudobne.i výchovy pozosEáva 
zo 6 ročn!kov ni žšej hudobne 1 sko· 
ly ďalšie štyri alebo 6 rokov - po· 
d l'~ toho. či je to inštrumentáln~ 
alebo teoretický odbor - stredne.] 
hudobnej školy a akadémie, k torá má 
t ri stupne: I. stupeň - 4 semestre 
spolu s ďalš!mi štyt·mi tvoria celok, 
niektorÍ môžu po zloženl skúšok po
kračovať na treťom stupni, k t orý 
je obdobný aŠpkantúre u vás. No
~ým zákonom sa snažíme o ipre_dlže
n ie štúdia na strednej hudobneJ ško. 
le o rok-dva o nové predmety a inú 
náplň vyučOvania tak, aby ab'Sól
venti mohH znova učit na základných 
školách, hlarne hudobnú výchovu. 
pretože v tomto smere máme _mnohé 
nedostatky. Momentálne chyba · v 
Srbsku 1200 učiteľov hudby na zá· 
kladných školách. Tento problém 
musime v najbližš·ej dobe r.iešiť a 
myslím, že do konca tohto ško.JskéhG 
roku budeme mať pr~ravený zákon 
o hudobnom školstve, zahrňújúci zá
kladné, stredné a vyšši·e š koly. Ne 
týka sa to akadém ie , k torä podl!eha 
zákonu o vysokých školách. 

Pán Jakšič, ako člen výboru Zdru
ženia výkonných umelcov iste ľo
znáte -problémy spoJené s odmeno
vaním výkonných umelcov v Juho· 
slávii. Ako ste vyriešili otázky s tým 
spojené? 

- Bol som dlhé roky členom vý-· 
boru a 4 roky predsedom Združeni~ 
výkonných ume lcov. Je t~ samost.~t
né zd.ruženie, k toré patr i do Zvazu 
jul1oslovanských výk-onných_ umelC5JV· 
Ka ždá republika má vlastne zdruz·e· 
nie. Počas mojej činnosti som mal 
príležitosť jednať veľm! často s roz
hlasom a inými • Inš titúciami. Zásad· 
ne sa pr idržiavame stanoviska, aby 
sme tlah~ávali pre rozhlas jednorá
zovo .. Z .odborárskeho hľadiska si tým 
chránime možnosť a c:>rávo na prácu. 
Kaž.dé ďalšie vysielanie teoreticky a 
niekedy a.i prakticky zmenšuje, mož· 
nosť uplatnenia v rozhlase. Ked · roz
hlas nahrávku raz má, nepotrebuje 
u ~ živých ľudi. pracuje s nahrávkou. 
My neti'váme na tom, aby sme pre 
každé vysielanie robil! novú nahráv· 
ku al e snaž!me sa zabezpečiť naile 
.práva t ým, že žiadame, aby každ.é 
reprodukovanie naše,j nah rávky bolo 
zaplatené. Zatiaľ máme t-akú zmlu
vu s rozhlasom. že buď dostaneme 
pre prvých 5 vysielani 20% zo zá
kladt1ého honoráru a pre ďalšie vy
sielanie 5 %. alebo že pre určitý po
čet vysie lani . dostaneme 4-násobnu 
čiastku základné ho honot•áru a tým 
rozhlas zlskava právo určitý počet 
nahrávok využi ť. Práve teraz ;prebie
hajú jednania medzi našim zd ruže
n!m a belehrads kým rozhlasom. kde, 
dú fam. dosiahneme nové zmluvy. 

Stáli s te za dirigents kým pultom 
štátnej filharmónie v . Koš iciach. Je 
to teleso mladé, ale plné elánu a 
tvorivých sil. Aký Je váš názor na 
dnešnú úroveň orchestra, v čom vi
díte zásadné problémy a naopak mož
nosti umeleckého napredovania ŠF? 

Košickú Státnu filharmóniu 
som sledoval z Hudobného života. 
Vedel som, ze za dva roky j eho exis
tencie tu bol vel'm! rýchly vývo,! 
symfonického t elesa, ktoré sa do
stalo nie len do hudobného života Ko
šic ako vopredné teleso, a le ako som 
sa dočítal, vystupovalo s veľkým 
úspechom v Bratislave a zvlášť v 
Taliansku. Mysl!m, že prvoradou úlo
hou filharmónie je doplniť orchester, 
aby mal obsade nie. aké symfonický 
orchester má mať. VIem, prečo to 
nie je, viem, ž·e je nedostatok sláči
kov - niel·en t u , s týmto prob lémom 
zápasia aj iné európske orchestr.e . 
Myslím, že polltika vedenia filhar
mónie je však správna, že j e lepšie 
počkať a pomaly doplňať orchester. 
než by s.a s nažili mať za každú cenu 
hneď kompletné obsade nie, ved' one 
dlho vyrastú novi, kva litnl muzikant i 
a bola by škoda, keby sa do orches
tra nedostaH. Mne sa dobre rpraco
valo ~o ŠF, po rozumenie bolo mys lfrr 
,.,. · · '"<l'111e - vel'ml dobré. 

Zhovárala sa: L. Valans li á 



ronferencia o hudobnom živote 
v Banskej Bystrici 

jar aj 
v organizačnej 

, . 
prac1 

Banská Bystrica - dnes už 52-·tislcové 
mesto s 10 ZDš-kami, radom odborllých 
škôl, pedagogickou fakultou, kultúrnymi 
zariadeniami, súbormi (Urpln, Krajský 
symfonický orchester, spevokol Hron), 
profesionálnou opernou scénou, divadlom 
hudby, rozhlasovým štúdiom, kruhom 
priateľov umenia, odbočkou ZSS, Literár
nym a hudobným múreom... skrátka, 
mesto s bohatým zázemim ku•ltúrnych 
pracovnikov, trpelo donedávna krtz-ou 
návštevnosti na koncert·ných podujatiach. 
!..ravda, nie je to ojedinelý zjav v na
steh pomeroch koncel'tného života a sú
časne · si netreba nahovárať, že sa ho po
derllo v Banskej Bystrici vyriešiť zo dňa 
ll4 deň. V poslednom ča·se z úsilia p.rofe
sionélnych l amatérskych nadšencov vi
diet v tomto meste isté oživenie čoho 
výrazom je aj nedávno uspMiadaná kon
!$ren~~ o hud.obnom živote rv Banskej 
Bystr101. Orga.ruzátor - Park kultúry a 
Gddychu, ·ktorý dostal v osobe J. Smit
ku - zástupcu rJaditeľa tejto inštitúcie 
erudovaného, ambiciózneho organizátora 
- pzoval dňa 29. IV. t . r. na konferenciu 
;<tvorila vstup na otvorenie XI. hudobnej 
jar& .s večerným konc_ertom SF) hostí z 
Bratislavy: národného umelca Jána Cik
"!~a, zas}@ilých umelcov Andreja Oče
nasa a Tibora Andrašoyana, riaditeľa SF 
dr. Ladislava Mokrého, ako aj vedúcu hu
dobného oddelenia Ministerstva kultúry 
SSR - Elenu Janákovú. Jedna konferen
eia, samozrejme, nemôže vyriešiť prob
l&ny, ktoré sa nahromadili za roky strie
d.avej stagnácie i oživenia hudobného ži
vota v tomto na históriu bohatom meste. 
Inšpirujúce je však to, že mesto si uve
domuje stav, ktorý treba riešiť, že do 
popredia sa okrem nadšenia dostávajú 
otúky profesionálnej organizátorskej 
prAce, že sa začalo s prvými sondami 
prieskumov meázi publikom a hlavným 
eiefom porfadateľov sa stáva dlhoročná 
p!Anovlti práca v oblasti koncertného ži
v-ota. Teda - nie paberkovité- a bezadres
né por.iadanie koncertov (píšem to .s.uve
domenim si a j všetkých kladov, ktoré sa 

. v tomto meste vytvorili, napriek výky
, varn · a rokom "neúrodným"), ale · snaha 
· 6. vytvorenJe stabilného koncertného zá
: zett?ia v mladom meste, plnom nových, 
·SOCiálne rôzne zložených obyvateľov. Bo-
h~tá diskusia (skutočne perfektne zorga
n izovaného podujatia ) prinies la hlasy z 
rôznych odborne zaangažovaných strán: 
h~vori!i pedagógovia Katedry hudobnej 
vych~vy. prítomn! rodáci-skladatelia, pod
netny bol referát dr. L. Mokt•ého - s po
ukäza.ním na širšie celospoločenské prqb
lémy slovenského hudobného života. dis
kutovalo sa l o úlohách r.šu muzikant
skej (n~elen technickej výuke na tomto 
type sko!, o vybavenosti pomôckami na 
základnýc_:h školách, osobnosti pedagóga, 
postavem populárnej hudby v živote m lá
deže, význame kritiky a publicistiky, kto
rej absenci~ .ie na Vli dicku viac ako ev.i
dentná, o úlohách rozhlasu pr i propago
vant hudobného života a pod. 

*** 
Zaslúžilý umelec Andrej Očenáš v zá

vere konferencie n avrhol vypracovanie 
Eezolúcie, kde sa zdôrazňuje nutnosť väč
se,; pozornosti hudobnému životu mesta 
zo ,:;,trany nad riadených orgánov všetkých 
zl?z•ek, organizátorov i širokej verejnosti, 
vyzva sa obracia na operu DJGT v tom 
zmysle, aby mala ·v stálom repertoári 
~iela českých a slovenských autorov (na
studované i v 1'11inulých sezónach), aby 
sa venovala ·v ;repertoárovej politike po
zol.'lnosť predstaveniam pre deti a mládež. 
Ďalej sa rezolúcia obracia na Katedru 
hud<:?nej vých,ovy PF v Banskej Bystri ci 
s~ z1adosťou o vypracovanie výzvy na 
vsetky PF, aby sa tieto hudobné učilištia 
vysokoškolského typu stali c-entrom nie
len ·budúcich pedagógov, ale l ko!1zumen
tov, kt-ori svojim profesioná~nym vzťa
hom k hudbe môžu významne ovplyvniť 
prostredie, , v ktorom budú !PÔSobiť. -uy-

.Jublleó 

·slovenský 
Schubert 
Dňa 24. mäja sl prip·omenieme nedo

žité 90. narodeniny hudobného sklada
teľa Mikuláša Schneidra-Trnavského. 

Jeho vstup do hudobného života po
značili okolnosti sťažujúc·e kultúrny 

roz1•oj slovenského národa. V rokoch 
svojich pražských štúdii pod vplyvom 
slovenských národovcov-hlasistov orien
tuje sa Schneidrova tvorba na potreby 
ľudu. na boj za vyriešenie s l-ovenského 
národnostného problému. Schneider 
nadväzuje na dvoi'ákovskú hudobno tra
díciu, na princípy romantickej e~~tetiky, 
ktorá vrchol tvorby vidí v nadväzovan! 
na nevyčerpateľné žriedla ľudovej pies
ne. Do kultúrneho života vstupoval 
Schneider v čase neodstrániteľného ne
dostatku vzdelaných odborníkov. kul
túrnych pracovnikov. Prácu viacerých 
musel takto sumovať a suplovať iba je
diný človek. Schneider túto osudom ur
čenú úlohu pln,il svedomite, húževnato, 
s preňho príznačným. nikdy neocha bu
júcim elánom a optimizmom. 

KONKURZ 
Hudobné vysielanie čs. roz

hlasu v Bratislave vypisuje 
konkurz na voľné miesta v 
Symfonickom orchestri čs. roz
hlasu v Bratislave: druhé hus
le, viola, violončelo, flauta s 
povinnosťou pikoly, prvý fagot, 
prvý lesný roh. 

Pt•ih lášku, kádrový dotazníl<, 
podrobn~ životopis zašlite na 
adresu Cs. rozhlasu, Hudobné 
vysielanie Bratislava, Leninova 
nám. 13/a a to do l. júna 1971. 
Uchádzačov, ktorí si podajú 

prihlášku, kádrový dotazník a 
život opis budeme pozývať pí
sonme. Prihlášky, ktoré nebu
dú odoslané k horeuvedenému 
dátumu, nebudeme brať . do 
úvahy. Cestovné sa hradí len 
prijatým uchádzačom. Od 
uchádzačov sa vyžaduje vyso
koškolské vzdelanie alebo ab
solutórium konzervatória a 
prax. 

Pri konkurze sa vyžaduje 
hra z listu a ľubovoľná sklad 
ba. Konkurz bude 15. júna 1971 
ráno o 9,00 hod. v Koncertnej 
sieni čs. rozhlasu na Vajanské 
ho nábreží č. 8 v Bratislave. 

l 

KONKÚRZ 
l 

S~OVENSKÁ FILHARMONIA, Bratislava, Fučfkova 3 
vypisuje konkurz do speváckeho zboru ( druhý bas) na 
plný pracovný úväzok. Prfhläšky do 22. V. 1971. Terr"'' ' 
konkurzu oznámime prihláseným písomne. 
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V kontexte jeho skladateľskej činnosti 
predstavuje tvorba do skončenia pr

vej svetovej vojny, ale i do začiatk u 
dr uhej vojny najväčší prínos. 

Základom Schneidrovho hudobného 
odkazu je pieseň, ktorej tvorba v 

hierarchii množstva Schneldrových zá
sluh patrí na prvé miesto. Upravil po
četné ľudové. vytvoril pôvodné umelé 
piesne, neraz tak šfastlivo, že mnohé 
z nich mimovoľne vplynuli do klenotnice 
ľudových piesni. Za ich prístupnosť, 
priezračnosť, bezprostrednosť a prosto
tu nazvali Schneidra veľmi výstižne 
slov.enským Schubertom. A k hodnotíme Schneidrovo dielo s pri-

hliadnutím na podmienky , v akých 
a pre koho tvoril, ľahšie pochopíme 
žánrový rozptyl jeho tvorby (pomerne 
skromné zastúpenie komornej a orches
trálne.i tvorby). Svojím pôsobením na 
učiteľskom ústave, svojími inštruktív
nymi skladbtlmi ( 4 zošity ľiJCl ových pies
ní so sprievodom huslí pr·e národné 
školy) dvíhal úroveň hudobne; výchovy. 
Významnú úlohu zohral Schneider ako 
inšpektor na jmä v počiatočnom štádiu 
rozvo ja hudobného školstva na Sloven
sku. V dejinách slovenskej hudby má 

Schneider primát v tom, že už· v pr
vom desaťročl náš ho letopočtu sa za
slúžil o prerazenie slovenského ľudo
vého hudobného iprejavu na zahraničné 
pódiá. Svojmu národu da l do vena 
množstvo vlastných výtvorov, ktoré obo
hatí!i piesňové bohatstvo ľudu a jeho 
tvorba ž!la v povedoml ľudu už dávno 
predtým, ako ziska! na jvyššie vyzname
nanie - titul národného umelca. 

]. L. Bella 
' Dňa 25. mája sf pripomíname 35. vý-

ročie smrti nestora slovenských skla· 
datcl'ov - Jána Levoslava Bellu. 

Bellovi pripadá v dejinách fo rmovania 
slovenskej národnej hudby čestná 

úloha. V počiatkoch svojho tvot'ivého 
rozletu usiloval sa o pozd,vihnutie hu
dobného umenia svojho ľudu na medzi
národnú úroveň. Medzi množstvom skla
dateľov lokálneho dosahu. ktorí v mi
nulom storoči stavali základy slovenske j 
národne.i hudby, získal Bella najucele 
neJšie kompozičné vzdelanie a európsky 
rozhľad. Svo,je teoretické názory na 
výstavbu národne,j hudby formuluje pod 
vplyvom hegelovsko-štúrovských !de!. 

J
eho kompozičný štýl najmä v tvorbe 
piesňovej, klavlrnej a komornej sa 

vyvljal pod vplyvom nemeckých roma!l
t ik<?v. najmä Mendelssohna a Schuman
na, v opernej tvorbe nadväzoval na 
wagnerovské princípy. V skladbách cir
kevných a pre organ. ktoré silne pre
važovali najmä počas jeho 40-ročného 
pôsobenia v nemeckej atmosfére v Si
bini. nadväzoval Bella na štýl bachov
ske.i prísnei polyfón ie i na Haydna. Je
ho spätosti s cirkevnou tvorbou. či as
točne i osobnému naturelu môžeme pri
pisať nechuť a zámerné vyhýbanie s.a 
ľudovým tanečným rytmom v tvorbe. 
po nerealizovan ých pokusoch o uplat-

nenie sa v čechách, po neúspechoch 
v prekonávani ohraničenosti domáckeho 
slovenského prostredia, ktoré mu zvä
zovalo kr!dla. ale i z osobných dôvodov 

opúšťa kľíazské povolanie, prestupuje na 
protestant izmus a odchádza do rumun
skej Siblne. I keď sa po vyše 40 ro
koch vracia na Slov.ensko a všetky sily 
sa snaží zamerať pre potreby svojho 
ľudu. na formovanie slov~nskej národ
nej hudby nemôže mať už 4>odstatnejšf 
vplyv. Táto úloha čakala n.a mladých, 
modernejšie orientovaných skladateľov. A k hodnot!me Bellov prínos do slo-

venske.i hudby, nemôžeme mu 
uprieť prvenstvo v symfonickej tvorbe 
(symf. báseň Osud a ideál), v opere 
( Kováč Wieland). t rvalé hodnoty v ob
lasti komornej ( 4 sláčikové kvartetá), 
piesňovej a zborov.ej tvorbe. I keď mu 
okolnosti nedopriali vytvoriť školu a 

• nájsť nasledovníkov, jeho miesto v de
jinách je čestné a jeho tvorba (napr. 
Kováč Wieland) čaká na zaujatých in
ter.pretov. V. čfžJK 

, . ...-.~--~---...----
Určite neobanujete, ak si včas objednáte 
dávJJo očakávanú, v slovenskej literatúre 

l. 

ojedinelú publikáciu 

SLOVENSKO 
Toto dielo vyjde v obmedzenom nákla
de podla počtu prihlásených odberate
~ov. Prihlášku pošlite urýchlene na na
su adresu. Jednotlivé zväzky vám po
š leme .f.hned' po ich vyjdeni. 

SLOVENSKO - rozsiahle vlastivednl 
dielo. ktoré vyjde v rokoch 1971-74, 
~~de mať 4 zväzky, zhrňuj1íce najnov
SJe poznatky q s lovenskej prírode. de~ 
jinách a kul ~úre. . 

Tu odstrihnite! 

ZÁVÄZNÄ OBJEDNÁVKA 

ks Slovensko l 
ks Slovensko 2 
ks Slovensko 3 
ks Slovensko 4 

Zaplatím: 

dobierkou*) 

Dejiny 
Príroda 
l:ud 
Kultúra 

vyjde v š tvrtom štvrťroku 1971 
vyjde v štvrtom štvrťroku 1972 
vyjde v š tvrtom štvrťroku 1.973 
vyjde v štvrtom štvrťroku 1974 

do 10 dn! po prevzati faktllry - len socialistickým organizáciám*) 

"' ) nehodiace sa prečiarknitel 

Vlastnoručný podpia 



BEDiiCH DOBRODINSKÝ: dištancoval od orchestra l ostatnýcll 
dčinkujúcich, takže jeho tvár bola cel .. 
kom odosobnená a podobala ~a maske. 

VIli. 
Druhý koncert s CF bol v Salzburgu 

a bol charakteristický tým, že dirigent 
tu vystúpil aj ako vynikajúci ~!sta v 
Mozartovom husľovom koncerte & dur 
a že si priviezol svoj orchestrálny ma~ 
teriäl Beethovenovej piatej symfónie, v 
ktorom vypracoval každý part dynamic .. 
ky a hlavne smykovo. Povedal, že mu 
to dalo veľa práce i premýšľania a preto 
veľmi naliehavo žiadal, aby v partoch 
nikto nič nemenil. V podstate išlo h!av- . 
ne o sláčiky, kde na rozdiel od v :~et
kých zvyklost í, aby v každej skupine 
boli smyky jednotné, v určitých mies•, 
tach práve smykovou nejednotnosťou, 
t. j. keď niektorí ťahali sláčik dole, 
pritom druhi nahor, snažil sa docieliť 
zvláštnu kompaktnosť vo zvuku a pod. 
Teoreticky to snáď bolo dobre miene .. 
né, ale v praxi sa to ukázalo byť totál 
nym omylom, takže nielen pri skú§kach 
bola situácia medzi dirigentom a or
chestrom krajne napätá, ale po koncer
te, ktorý mal týmto omylom viac než 
podpriememú úroveň, dirigent mal hlí-: 
zo k zrúteniu sa a od hnevu skoro pla -. 
kal nad výsledkami svojho ,.objavn·é _, 
ho" reprodukčného zásahu. Dokonca ob~ 
viňoval priamo orchester, že úmyselne 
sabotoval jeho pokyny, aby ho ume- _ 
lecky poškodil. 

pffed Ol'chestl'om 
J EVGENIJ MRA VINSKIJ 
(1903) 

Z ďalšieh sovietskych host! LO VRO VON MÄT At':: I<~ 
(1899) 

GENNADIJ ROŽDESTVENSKIJ 
(1931) 

a 

KONSTANTIN IVANOV 
(1907) 

upútali určitou mimoriadnosťou, ktorá 
u tkvela v pamäti. 

U Roždestvenského to bola nenápad
nosť, ba skromnosť v chovan! a pritom 
suverénnosť, s akou predviedol Proko
fievovu Tretiu symfóniu a hlavne jeho 
pr:iebojnú Skýtsku suitu. Na svoj vek 
ich obdivuhodne vypracoval a dal im 
potrebný štýlový tvar. zainteresoval t iež 
orchester, takže toto predvedenie fil
harmonici zaradili medzi najlepšie kreá
cie týchto diel. 

sa stal pravidelným hosťom CF až v 
poslednýclt pätnástich rokoch a získal sl 
sympatie orchestra i obecenstva. Vyso
ký, urastený, statný Juhoslovan muž
ného vystupovania pripomínal v hudob
nom prejave Oskara Nedbala. Striedmy 
v gestách jasných určitých tvarov, so 
zdravou muzikalitou vzdialenou všetkej 
sentimentalite, ale vnútorne citovo za
nietenou, imponoval nám hlavne vý
stavbou rozľahlých plôch Brucknero
vých symfónií, z ktorých najmä ,.ro- · 
mantlcká" štvrtá zostala v jeho podaní 
nezabudnuteľná. Ako skúsený majster 
nevyhľadával zbytočné problémy, skúšal 
večne a cez prestávky ako ,.primus in
ter pares" prisadol si aj v bufete na 
pohárik destilátu či plzenského, čím ne
okázalo, ale vecne potvrdil mužne ľud 
skú príslušnosť ku kolektívu. 

Napriek tej to krikľavej disonancii ob• 
javil sa L. Maazel na čele ČF po šty
roch rokoch na Pražskej j ari na kon.o 
certe, ktorý patril k špičkovým poduja• 
tiam festivalu. A · čo zapríčinilo túto 
zmenu? Nič iné, než to, že Maazel sa 
správal veľmi milo a priateľsky a že 
zanechal experimentovanie, ktoré bolo 
celkom protichodné praxi, že sa s polie• 
hal iba na svoj u hudobnú intu'íciu, na ... 
danie i skúsenosti, že len v úpinej har
mónii s kolektívom môže pri svojej 
vel'kej erudícii dosiahnuť vynikajúce vý
sledky. 

najvýznamnejší zo sovietskych diri
gentov bol v Prahe po vojne niekoľko
krát ako hosť v ČF i na čele svojho 
orchestra - LeningradsKej filharmónie. 

Vysoký, štíhly muž výraznej tváre, v 
ktorého vystúpen! a jednaní je čosi ve
liteľské, je vynikajúci umelec, ktorý 
však svoje emócie podriaďuje disciplíne, 
akoby sa obával, aby čiste ľudské chá
panie skladby neznlžilo j eho určitú nad
radenosť nad spolupracovníkmi. Aj keď 
sa j eho spolupráca vyvíja v obojstranne 
nez{tvadnom ovzduší, predsa tu ostáva 
akási deliaca čiara: na jednej strane 
stoj! dirigent a na druhej orchester. Je 
pochopiteľné, že osobnosť s takou er u
ríciou a s takými praktickými skúse
nosťami musi dosiahnuť pre poslucháča 
pr edvedenie, ktoré by sa mohlo nazvať 
dokonalým, ak v ňom nehľadáme vnú
tornú pulzáciu obidvoch r.ložiek - di
rigenta a orchestra, a uspokoj íme sa s 
vonkajšou kreáciou v tom najlepšom 
zmysle. Povedal by som, že Mravinskij 
si získava u orchestra a možno i u po
slucháčov un zn an ie, ale nie srd
e e. 

Konstantin Ivanov - na rozdiel od 
predchádzajúceho dirigenta - sa už pr i 
skúškach vyžíval celou váhou svojej hu
dobnej erudície i dynamičnosťou svojej 
povahy. Jeho zjav nebol síce inšpirujú
cim prvkom, ktorý by už vopred na
značoval, že ide o osobnosť s hlbokým 
intelek tom. Ale to bol skutočne iba po
vrchný dojem, lebo už koncentrovaný 
pohľad presvedčoval o jeho duševnej 
potencii, úmernej jeho umeniu. Prova
kovalo ho, keď videl, že sa ktosi ne
oddáva svojej úlohe s potrebnou oprav
divosťou a zanietením. Pamätná ostala 
jeho výčitka jednému z huslistov: ,.Pán 
igrajet piano - pán igrajet forte. Pán 
by mog igrať do sto let !" Živelná mu
zikálnosť, s akou sa vybíjal j eho tem
perament, ho, žia ľ, niekedy zvádzala 
až k prílišnému vyhrocovaniu konflikt
nosti, takže skladby, ktoré k tomu dá 
vali príležitosť, mu vychádzali - ako 
v našom žargóne hovoríme - ako "kr
vák". 

Je síce dosť dirigentov, ktor! vyvo
lávajú, alebo sa snažia vyvolať zdanie o 
t akomto prístupe k orchestrálnemu 
umelcovi, ale obyčajne sa im to nepo
darí, lebo to nemyslia úprimne, čo cit
livý kolektív skôr či neskôr rozpozná 
a obaja pat·tneri si zostávajú celkom 
cudz!. Toto predstierané priateľstvo je 
skôr negáciou než aktlvom dobrej spo
ločnosti. V Matačičovom pr!pade to bolo 
presvedčivo úprimné. 

Mysllm, že ďalší koncert bude už po
kračovať v tej to poslednej l!nii a pri 
dirigentovej mladosti a jeho až geniál-< 
nom nadanl, máme sa na čo tešiť. 

LORIN MAAZEL 
(1930), 

mladý svetový dirigent a výborný hus
lista mal v posledných rokoch tri kon
certy s ČF a vždy sa objavil v inom 
svetle. Pri prvom koncerte oslňoval do
konalou pamäťou, bezchybnou profesio
nálnou dirigentskou technikou a na svo
ju mladosť hlbkou hudobného porozu
menia a záberu, hoci mal na programe 
rozsiahle kantátové dielo H. Berlioza 

O jeho vzácnom sociálnom cítení 
svedčí. že svoj honorár venoval Pod
pornému fondu Ceskej filharmónie. 

,,Romeo a Júlia". \ 
Jeho negatívnou stránkou bola nepri

rodzená vážnosť a upätosť s akou sa 

Prehlbme spoločanský vplyv našich umeleckých činov l 
(Dokončenie z 3. str.) 

manitejšich otázkach hudobného života je na osoh obom 
z ložkám. Pozitívne je, že poradný orgán Ministerstva 
kultúry - Slovenská hudobná rada, je vytvorený z vel'
kej väčšiny členmi Zväzu, takže kooperácia sa deje 
bez byrokratických prieťahov a zložitých kDmpetenč
ných medzičlánkov. Ak je v preambul•! vyslovená V·el'mi 
str iktne zásada, že Zväz je riadený Ministerstvom kul
túry SSR a tento vzťah je zdôraznený a j v niektorých 
ďalšieh člfmkoch návrhu nových stanov, môžu vznikať 
úvahy akou formou bude k tomuto riadeniu dochádzať. 
Môžu ·dokonca vzniknúť obavy v t om smere, čl Zväz 
nebude figúrkou, ktorou sa bude hýbať podľa fubovor
ného uváženia. K úvahe tohto druhu by som chcel po
vedať, že k tomuto neželateľnému stavu by mohlo dôj sť 
j edine v tom prípade, ak by Zväz sám neplnil svoje 
stanovy, ak by svojou nečinnosťou, neangažovanos'\;ou 
stál bokom dynamického pohybu našej spoločnosti, ak 
by sa nezúčastňoval priamo alebo nepriamo na budova
ní slovenskej hudobnej kultúry, 'ak by neplnil líniu kul
túrnej politiky. Skutočný stav v metodike socialistic
kého riadenia š tátnej moci hovorí pre možnosť a po
trebu pravidelnej konzultácie v odborných otázkaph, 
pre vypočutie mienky odborného umeleckého zväzu 
v špecifických problémoch hudobnej kultúry a v otáz
k ach akejkoľvek povahy. 

Úlohy Zväzu 

Pr.edovšetkým je to .rozs·iahla preambula, ktorá sta
novuje základné post uláty a normy pricipiál.nej. povahy. 
Tie to postuláty určujú postavenie Zväzu ·v M šej spo
ločnosti. stanovuj ú úlohy, ktoré Zväz preberá a plni 
a určuje charakte r Zväzu. Sú to nasledujúce základné 
post uláty: 
- uskutočňov.all'li•e činnosti Zväzu v s úlade s kulttirnou 

politikou KSČ ako vedúcej sily spoločnosti v tomto 
štáte, 
r·iadenie Zväzu M~nisterstvom kultúry SSR, 
stanovenie, že Zväz slovenských sklad a teľov je vý
berová ideová. odbol.'ná tvorivá organizácia, 
zameranie Č·innosti Zväzu m imo seba v duchu pro
letár~eho internacionalizmu. 

K prvému a druhému postulátu netreba ďalši vý
klad. Z to-ho. čo som v predchádz-ajúcom povedal, j€ 
mimo diskus ie, že Zväz môže jestvovať jedine tak, a·k 
svoju činnosť rozvíja v inten ciách, zámeroc~. cieľoch 
vedúcej sily t ejto spoločnosti - a to je KSC. 

Druhá norma, ktorá zveruje riadenie Zväzu Minis
ter stvom kultúry SSR, je dôsledkom situácie, vzniklej 
;vyčle nením Zväzu z Národného frontu. V preambuli je 
t áto norma vyjadrená všeobecne. V ďalšieh bodoch sú 
však l<onl;rétne precizované niektot·é momenty, ktoré 
Mi nist.e ro. l;vo ako riadiaci orgán vyžaduje. 
Ve ľmi uô!ditý je pos tu lá t preambuly, ktorým Sll 

s ta novuje. ze Zväz slovenských skladateľov j e ideo
vou odbornou, výberovou tvorivou organizáciou. Tu je 
veľmi striktne určený charakter Zväzu. Zväz teda ne
môže preberať inú pôsobnosť, ako tú, ktorä plvnie zo 

starostlivosti o tvorbu umeleckú a muzikologickú svoj
ho členstva a z jeho usilia prehlbovať aktívny spolo
čenský vplyv tejto tvorby. Ako to už bolo povedané 
vyššie, Zväz nemôže svojou činnosťou a·ní nahrádzať 
funkciu politickej strany, ani preberať na seba úlohy, 
ktoré patria štátnej správe. Starosť o tvorbu a starosť 
o dosah jej spol očenského pôsobenia v najš iršom slo
va zmysle, je alfou a omegou činnosti Zväzu. 

Zväz je ďa lej odbornou organizáciou. Tým sa vyzdvi 
huje postulá t, že t áto organizácia je zd·ruže-ním odbor
níkov-špecialistov, odborn!kov na profesionálnej úrov
ni. Táto organizáci.a rieši ideové a tvorivé problémy na 
náležitej odbomej úrovni a na tejto odbornosti vo svo
je j činnosti zotrváva. Zväz teda nie je ani združením 
amatérov, alebo poloprofesionálov. Nemá združovať 
v kategórii členov tých, u ktorých samostatná umelec
ká a lebo muzikologická práca nemá ešte pečať trva
losti a profesionálnej spoľahlivosti. Preto stanovy správ
ne počítajú s kategóriou kandidátov Zväzu. 

Crta odbornosti je úzko spätá s postulátom, že Zväz 
je výberovou organizáciou. Norma výberovosti ni·e je 
v úvahách na pôde Zväzu nová. Neraz sa o nej vied li 
vášnivé debat y v býva lom Zväze československých skla
dateľov i Zväze slovenských skladatel'ov. Pre reálnu 
prax tieto d·iskusie nemali zvlášť veľký význam. V prie
behu 20 rokov získal Zväz charakter skoro masovej 
organizácie. Istou laxnosťou, nízkou náročnosťou k·ri
térii sa skladate l'ské zväzy stali združen!m, kam si 
kde-kto nárokov-al príslušnosť. Ba boli i obdobia, keď 
sa do Zväzu ver bovali l'udia v úsil! kvantitathme zvýšiť 
váhu tejto org&nizácie. Škodlivosť tejto politiky mala 
tie dôsledky, že si s relatívnymi vysokými číslami 
počtu členov umel·eckých zväzov nikto nevedel rady, 
priznávajúc svoj u bezmocnosť - a potom i apatiu 
k snahe dať už raz veci do poriadku. Pričom sa kaž
dý s·poiiehal na to, že riešenie pr•inesie dajaký deus 
ex machina. 

T~·eba mat na zreteli, že výraz výberovosti mal od 
začiatku vzniku Zväzu československých skladateľov 
dvojaký zreteľ: ldeovo·polltický a umelecko-profesio
nálny. Na začiatku rokov päťdesiatych bol akcentovaný 
aspekt prvý, ba stal sa v Istých rokoch vševl~dny, tak
že často zrete!' umelecko-profesionálny ustúpil do úza
dia. V ďalšom vývoji - keď sa zrejme prejavili črty 
defektné, sa opomínaný zreteľ umelecko-profesionálny 
začal právom zdôrazňovať a klásť ako rozhodujúci pre 
prisúdenie členstva vo Zväze. V priebehu šesťdesiatych 
rokov sa ale postupne zas tieral zreteľ Ideovo-politický, 
hradisko angažovanost i tvorby pri rozvíjaní socialistic 
kého umenia a vedy. Tento vývojový trend, ktorý mal 
celospoločenskú základňu už v rokoch po XII. zjazde 
KSČ, postupným narastaním vyús t il do obdobia krízo
vého s tavu strany a cele;j spoločnosti v ne(lávnych ro
koch. 

Ide teraz o to. da ŕ v n:>vých s tanovách zrete l'ný vý· 
raz neoddel ite l'nému u platm~n iu oboch zrete l'ov pri vy· 
metl zení pojmu výberovosti: zret el'u ideovo··politickému 
a odborne- profestonálnemu. Je to jediný spôsob ako 
konečne prekonať škodlivé jednost rannost i pri chápanf 

a výklade pojmu výberového Zväzu. Chce m sa pri tej 
to priležitostí poďakovať aktívu skladateľskej sekc·ie 
Zväzu slovenských skladateľov, ktorý správne poukázal, 
že v texte nových stanov tr.eba zreteľne vysloVliť tento 
dvojvýiZI'lam s lov<a výberovosť. Tý.ka sa to formulácie 
bodu ,.kto môže byť členom Zväzu: odst. II, bod l." 

Teraz je jasné, že na prijatie za čiena Zvä:w sa kla
dú veľmi náročné kritérjá, Ale je to jedine možný po
stup, ak chceme zodpovedne realizovať výberovosť na 
šej organizácie. Clenstvo vo Zväze je teda v.iazané 
zvlášť na to, že ume lci, alebo muzikológovia prispie
vajú k rozvoju sociali·stického umenia a vedy a svoju 
pr ofesio.nálne náročnú činnosť dávajú _plne d'O služieb 
soc ialisti·ckej spoločnosti. 

Stanovy - organizačná zä~Iadňa 

Záverom by oom si ·dovolil poukázať na jednu zá
va'hnú skutočnost, kta['á je spomenutá v preambull 
na čelnom mieste. Je ňou veta. ktorá konštatuje, že 
slovenské hudobné umenie stalo sa organickou súčas· 
ťou a s polutvorcom slovenskej národnej kultúry. Treba 
s i v cei'Om rozsahu uvedomiť závažnosť tejto formulá
cie, ktorá plne zťldpovedá skutočnosti. Súčasná národná 
kultúra sJ.ovenská je bez hudobného umenia nepreds ta
viteľná, pretože spoluvytvár a jej p.rom. To sa dosiahlo 
nielen vďaka v~namným umeleckým činom skladateľ
ským, intet,pretačným, vďaka veľkému rozmachu s lo
venskej muz~kológie, ale i tým, že toto di·elo členo·v 
Zväzu slovenských skladateľov preš lo do vedomia spo
ločnosti ako hodnota jemu blízka a vzácna. Zahra-' 
ničné úspechy s lovenského hudobného umenia tu ani 
nespomínam. Socialistický spoločenský poriadok, kt orý 
vytvoril bázu a podmienky pre tento umelecky rozma
nitý a mnohotvárny profil našej súčasnej hudobnej 
kultúry 'dáva podklad i pre ; ej ďal ší vývoj a rast. Ak 
sa z družujeme vo Zväze skladateľov skladatelia, kon
certní umelci a muzikológovia, tak iste nie preto. že 
by sme svoju činnosť nevedeli uskutočňovať i bez Zvä
zu. Združujeme sa vo Zväze preto, aby s me svoj po
diel na rozvoji s lovenského hudobného umenia a vedy 
a tým i uplatnenie svojej vlastnej tvorivej · osobnost i 
plnili čo najúčinnejšie, aby sme prehlbovali aktívny 
spoločenský vplyv svojich umeleckých člnov. To je 
v stanovách zretefne vyslovené. 

Návrh nových stanov tvor! ideovú a organizačnú zá
kladňu pre toto naše úsiHe. Stanovy umo-ž'ňujú určen ím 
roZihodujúcich ideových postulátov a organi~ačných no
riem zúčastňovať sa na rozvíjani. hudobh ej ku ltúry 
v intenciách ku.ltúQ'nej politiky KSC a tak•isto umožňu jú 
náj sť pozitfv.ny vztah k Ministerst vu kult úry ako ria
diacemu orgánu. Zväz tým nepochybne ziska všestran
nú o.poru i podporu pre svoju · Či•nnosť. 

Zhrňujúc t ieto úvahy, obraciam sa menom Výboru 
Zväzu slovens kých skladateľov na vás, váženf členovia 
Zväzu slovenských skladateľov, aby ste v ráľ,.tci vašej 
kompetencie, ktoré vám dávajú platné stan ovy ako 
najvyš šiemu zväzovému orgá nu , tento návrh. nových 
stanov prejednali a po diskusii ich schválili. 

Dovol'ujem si me.nom Výboru Zväzu s lovenský~h skla
datel'ov poďakovať vám za vašu spoluprácu, porozu
menie a podporu. 

ŕ 


