
Hudobníci v SNP 
Prirodzene zaujlmaJú n!s ti 

1 hudobnlkov, skladateľov, spe
vákov, lngtrumentallslov, kto
rl nielen v obdobi SNP na 
povstaleckom územi boli, ale 
sa aj aktfvne prejavili. Pri tom 
si náš spomlenkov9 a mate
r iálov9 príspevok neosobuje 
nárok úplnosti, lebo jeho pod
klady sfí z dvoch kultúrnych 
centier, v ktor9ch sa hudob
nlcl mali možnost preJaviť a 
to z povstaleckého Slobodné
ho slovenského vysielača a z 
Frontovél1o divadla, ktorých 
činnost, aj ked obsiahla celé 
'Ozemle, kde sa SNP sústredi
lo, predsa len vychádzala or
ganicky z centra Povstania, z 
BanskeJ Bystrice. 

SLOBODNf SLOVENSKf 
VYSIELAC 

Pravda, v prvé dni vysie
la nia, hlavné ťažisko hudob
ných programov bolo v repro
dukovaneJ hudbe. Základom 
boli gramofónové platne 
Jednak pre potreby možného 
vysielania zo stredného Sloven
ska, organizátormi odbojového 
pohybu v rozhlase evakuované 
z v teda f~ieho pre~ovského š tu
dia Slovenského rozhlasu, jed
nak platne zlskané zo sú
kromných diskoték, zväčša hu
dobnf.kov, či ctlteYov hudby v 
BanskeJ Bystrici. Išlo predo
všetkým o platne s pochodmi, 
ktoré vznikli za prvej CSR, 
platne s ludov9ml plesňami, 
p!esiíamt s voJenskou temati· 
'kou, ale i skladby klasické, 
ktoré s komentárom, či bez ne
ho spli1al1 svoJe poslanie. Dru
hou opornou zložkou boli plat-
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ne, ktoré sa akýrnlkoivek ces
tami dostali do povstaleckého 
rozhlasového ~túdla zo ZSSR 
a to predovšetkým vojenské ~ 
partizánske plesne a pochody, 
častušky, al!! i hudba všetkých 
iných žánrov. A postupne naj
mä pri partlzánskych návste
vách v Slobodnom slovenskom 
vysielači sa tieto základné ma
teriály dopliiall o pôvodné tex
ty k sovietskym piesilam, za
znamenávali sa ruské a sovlet
ské vojenské plesno 11 zarado
vali do programu, čl ttž v pO
vodnom znenf, čl v prekladoch. 
nejednu pleseil priniesli fran
cúzski a lnf partizan! a tak sa 
zo dňa na deii možnosti roz
ličných hudobných foriem vo 
vysielani rozširovali. 

Hudobným ~;eferentom SSV v 
Banskej Bystrici bol Ján Had
raba, dnes sólista opery Di
vadla J. G. Tajovského v Ban
skej Bystrici. Jnho úlohou bo
lo zn~tavovať hudobné progra
m-y rovnako ie.llrOdij~oyané, 

ako l "na l!1vo". Dennými spo
lupracovnlkmi v hudobnom 
programe, ktorý mal na sta
rosti boJI ·dvaja dalšf Bystri
čania ján Cikker a Tibor An
draliovan l dnes národný 11 zct· 
služilý umelec). Už v prvé tlnl, 
skomponoval J. Cikker Zvučku 
Slobodného slovenského vysie· 
la ča, ktorú vysielali najprv 
hranú ua klavfrl, neskôr na· 
krútenú na mäkkú platt1u. U· 
chovala sl ju banskobystrická 
rozhlasová stanica podnes, a 
e~te v septembri 1944 z nej 
vznikol Clkkerov Pochod po· 
vstalcov. Obaja skladatelia bo
ll al autormi hudobných tJá
slem vysielaných povstalockým 
rozhlasom. )án Cikker zostavtl 
pásmo Vývoj fudovej hudby v 
ZSSR a Tibor Andrallovan pás· 
ma o P. I. Cajkovskom a F. 
Chopinovi. Okrom toho j. Cik· 
ker naplsal prednOšku O sú
časnej sovietskej hudbe, ale tá 
sa už do vvsielanla nedostala 
Oatšlm autorom huclobnSŕch re
lácii bol Z. V. Blanský-Blum , 
ktorý padol ako obeť fašistov 
na Kallštl. Z jeho reláclf spo· 
menieme čo len Z klenotnice 
fudových piesní slovanských 
národov, Slovenský lud spieva 
o vojakoch a Jazz v orechovej 
ikrnpine. Z nevyslelaných, alo 
pripravených relácii kvôli kom
pletnostl treba zaznamenať 
Portréty slove nských skladate· 
rov, ktoré chystal J. lladrab.t 
Pochoptterne hudba z platn! 
bola rovnocennou zlozkou l 
mnohých literárnych pásiem, 
pri ktorých spolupráca hudob
nfka bola nevyhnutnou a výber 
skladieb sa zameriaval do sú· 
ladu s témou ako napr. Ilvtez· 

doslav volá k bojovn!kom, 
Hôrnl chlapci, Puškin, kriesi· 
tel a vestec ruského rozmachu, 
Matka v našej poézii, Povsta· 
lee Janko Krar, lánošfk v no 
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Priprava to.hto čisla náš h.o i!osnpisn nachádzala ciel v prezentácii prfspevkb k oslavám . 30. vf·· 
ročia jednej z najvýzrta mncjsích udalosti naiich dejfn · - Sloven ského národného povsta nia. Pov
stanie svo.jim ' "tnocným a mnohovrstevným nábojom, silou mylillenky, oestr011 pale tou l!d!llosU j& 
podnes, ba dnes možno elite nástojčivejilie sa ohlasujúcou. velkou tém'lu nallich umelcov. Vernost 
tejto t6me preukazuje .al slovenská hudob11á kult~Va. Stäla pti jej zrode - aktívnou účastou 
umelcrn • dňoch zápasu, či v Ich be~prostredných ohlasuch na e§te v bolesti i v radosti žid 
spomienky. A tAto téma je podnes !ivotodárnym prameňom, z ktorého hudobný umelec čerpá 
podnety pre svoje výpovede. Dokladajú to al v nallom čfsle viaceré spomienky i vyznania sa 
tvorcov naliej hudby, potvrdzuje to obraz o nových kompozlciách. ktoré vyill :c dielne nalllch 
skla.datefov - zradené zq zá(?asu o umelecké zmocnenie sa pnvstalecke j témy, či venované oslá· 
venha nezabudnutelných dni. ' · · 

šef Hte.ratúre, Wolker,, básnik 
socializmu, Básnici bradla ua 
východ" Chvála pracujúcich, 
Padajú listy (J. Smrek ] a Iné. 

Z in terpr.etov plesnf spo!Jle· 
nleme predovšetkým člena 
Frontového divedla Františka 
Zvarfka, J. Hadrabu, Ľ. Hane
sovlí, E. Fischerovi, A. Marci
nekovú, M. M.edvecki a z ln
šlrumentallslov J. Broža, l. Iva
novú, E. Longauerod, J. Skla
daného, M. Tyrolerovi a dal
~teho člena Frontového divad
la K. M6žiho. Z kapely V. Ko
vtilla sa postupom času vytvo
ril pri Slobodnom slovenskom 
vysielači Banskobystrický sa
lónny súbor a Banskobystric
ký jazzový súbor. ktoré pravi
delne vo vysielani vystupovali. 

Aby sme pre dnešného čita
tefa priniesli obraz denne! 
štrukturv vysielania SSV pri· 

n4šame program zo 16 októbra 
1944: 

8,4!1- 7,00 Veselo , do nov6!to 
dia (Platne) . 

7,00- 7,20 Ranné spravodal-. 
IIVO • . 

7,20r 8,00 S chuťou do pr6ce· 
(Platne). 

8,00- 8,10 Prednáika. 
8,10-9,00 z komornej bu· 

dobnej tvorby. 
8,00~9,30 O d m l k a. 

9,30 - 10,00 Charakteristick' 
sk ladby (Piatou~). . 

10,00- 10,10 Prehľad tlače. 1 

10,10...!.10,30 Operetne ' molet-' 
.d ifl (Pla tnei . · • 

10,30- 12,00 . Q dm l k a. 
1 

12,00- 12,30 Polhodinka ban~ 
skobystrického jazzu. 

12,30- 13,00 Poludňajlile spr4-
vy a komenUire. ' 

(Pokračovanie na '-7. str. ) 

Banská Bystrica dnešných dni 
Y' týchto dňoch sme nav§tívili srdce povstaleckého kraJa, 

prekrásne vynovenú Banskú Bystricu. Všetko sa tu prípravu" 
je na vyvrcholenie centrálnych osláv 30. vúročía SNP. V impo 
zantne pôsobiacom Pamätníku, ramcovanom upravcrrými par• 
kami, dokončuje sa inštalácia r1ouej výstavy, na ktorej sa po
užijú nové fotografické dokttmeltty, autentické predmetu z 
Povstania i nové doklady o internacionálnej pomoci u SNP. 
.Va viacet·ýclt !okálttych výstavách prezentujtí svoje práce stre
doslovellskt uýtvamíci. Výrazne pokročila aj renovácia re11e~ 
sančllých budov na 1ltav11om 11ámestí, stavbári presunuli le 
šenia už i do bočných uličiek, ktoré viac ,.okov čakali na ob· 
novu ... 

Bystnca si robí pri tejto príleiitosti bilanciu i v oblasti 
~·ultliry. Castejšie sa hovorí o práci miestnej opery, ktorá 
A· tomuto iubileu pripravuje Andrašovanovu operu llájnikovu 
::ena. Nová krv sa vlieva t do práce ' miestnych ~peuokolov, 
do čiwwsti dobre prosperujúcej CSU i do práce miestnej Ka:. 
tedry ltudobllej výchovy na Pedagogickej fakulte. Viacerí 
miestni kulturni pracovníci nechcú tohtoročné okrúhle jubl· 
leum využit iba jed1torázovo. Hovori sa o potreb11ost1 posli· 
r1U kulttirny pulz mesta da/sou do bt ou or(fcmizacnou prácou, 
podčiarklluf nielen to. čo sa uylw11alo, ate aj to, čo by mohla 
Ban.~ká B1;strica ešte v tomto ~mere urobiť. Iste sú ttt veľké 
-e::en·y. iste sa ani zďaleka nevyčerpali kultúrne perspek·tíuy 
~tredo~lot·erts~·é/11) lcraia. Teraz je čas, aby sa o·,rlrobný plá11 
kulttimello rowoja povstaleckého celltra ďalej domyslel a v 
pl110tn rozsahu realizoual. Z. NOVACEI\ 



BHS 1974 
Nielen r astúce deti, ale l v9znamné 

kultúrne udalosti nám mO'-u z času ·na· 
čus dať prllP.žitost k povzdyrhu: ako 
tun čas IAI!f Začiatkom koncert neJ sezó· 
nv 1974/75 st budeme musie ť uvedomiť, 
že odvtedy, čo každoročne sledutrmo 
fo~l!val Bratlslovské hudobné slávnosti, 
sme ut o dt:sat rokov stars!. .. ROčky 
uplynuli nebodan!!, avšak každ V z nich 
znamenal pre tvorcov !Pstlvo l u nové po
učnnte, skusenosl a, a samotný restt vn l 
dostával s ka~dym ďa l~lm ročnikom 
presne1š1o vyhranené črty, oslrfll!íl , dob
r e deftnovatefný profil svoJrázneho po
duJutlll. A to sme nPpostrrhh len mv. 
domlícl "úč11stnlcl" Jednot livých r ot.nf
kov. Význam tohoto medzinárodného hu
dobného podu tntln oceni lo 1 znhranlčle, 
a koncom roku 1973 bol! Bľélllslavské 
hudobné slovno ll pr ilnlé za člena Eu
rópskeJ asociácie hudobn:9ch raalivelov, 
ktorá má svoJe sfd lo v ~eneve a zdru
tute podrn pr fsneho výberu len 111ké res
tlvoly, ktoré u.t maJu dlhoročnt1 trad!· 
clu a dobré mrno vo svete. 

Koncepčne sa 10. r~nfk BHS prtdr
flnvo tel llnto, k torá bola presadzovaná 
v posledných r okoch. V prvom r ada te 
to poskytovaniA koncflr tných prfle!ltos
tl mladým tntPrpr etom v rámci I NTER· 
PODlA a r.fedr lnárodneJ trlbhJ mladfch 
Interpretov. Oomllrn umelerká agentí1ra 
SLOVKONCERT vy!>lala na l P '74 t9rh· 
to mlndých umelcov : huslistku Andreu 

n ·tá kovO, l!kordf!onlshl RaJmunda Ka
konlho 11 lflnortstu Petra Dvonkiihn. 
l'RAGOKONCERT budil roprczqntovat gt
hu b i ll Vl adimi r Mikulka 11 trombon Is In 
Cahrlel Mad01. Z mlarlol gonerlicie dl 
rl 1 '!lov ~~~ tdm prerl,l avl ll Emil Caka· 
rov l RLR l. Adám M11dveczky ( MLR ), Va
alli l Sina fak l i (/.SSR l. z klfiVIr lstov 
Marta De Janova, Todor Sto(anov l RT,R), 
Jo ran Gomez La bra na l K uhli). And rb 
Sr.hlfr ( MLR l, Janusz OleJnlczak ( PĽR). 
Stefan Aaoaton 1 R~R). Svetlana Nan
sardJannva (ZSSR) . slllčl kov~ nástr oln 
huchi zn tuponé čnllst8ml Mllnlont Mlel· 
nikom ( Juhoslávia l 8 Petrom Wiipkem 
l 'DR). husltlll aml Wnlr·Dleterom Bab· 
dorrom (~DN ) . Barbarou Gorr.aynakou 
l PC:R l. spcvc1rkn u mente butlu a·rprPznn 
tovctf vv tu pHil Ili Mlomlra Nlkollča ( bn~. 
jui!Osl ávtn) . J.atosa Millera (bll r y tón. 
MI:R ), llans-JUr8ena Wachsmutha ( lf'· 
nor, NDR). Stefan lti Krzywlnskej-Toczys
kaJ (mezzosoprán, PI!R). Mariny Ml ray 
( sotu•án, RSR), JIIV8flnlfe Gorochovake( 
(alt, ZSSR). 

MHdzlntírodnli trtblina ml od9ch Inter· 
pn'lov uvndle v tomto t•oku vo o;votom 
prvum, vybtlrovom !.ole r o:thl11sové Jt il· 
hrávkv mlacl9ťh Interpretov. k tor!\ Zil ~
lú tlo Brutlslnvy rozhla~ovl\ stunlcn z 
nt~ Jnlztwj. Ich kon čln sveto. M~dzlnárod
ná porotu na základe odposl uchu tých
to nnhrávok urči naJlepšieh mladých 
umelcov, ktor! sa v budOcom ročnlku 

predstavia na festival e osobne - kon
certným vystt,penlm. 

Celkový dr11maturg!cký profil BHS 
1974 bol dotvorony s prah iHHi nutam na 
niek toré dOie:ltté kullurno-poll l ickf', do
máce l Zd!lrnntčné výrotta. JO. vyročlo 
Shlv!!n'>kllho nlirod nl!lto povstania sl po
čas festivalu prtpomentr•me Jlr ostrednlc
tvom nových diel nuslr.h ~ klad !J tefov. 
k toré boli nlllplsuné k teJto udalosti. 
Státne svlutkv sprlutP.Ienych kr aHn bu· 
d ťl zvýraznené zvý !Htou li čes!ou lntrr
pretov a súborov na BIIS '74. 25. v~ ro
čle zt~ l uzonlu SlovenskeJ fllhilrmónle 
n~lá vl fe:.tlva l k01tfronláclou v9znam 
nýrh svPtuznámvrh symronlckých leiiHs, 
nkvmt ~~~ Ceak6 filharmón ia, Lenlnlrad
aU lllharm6nla, St, tna kapela Drálďa- · 
ny čl Vledenskf filharmonici. Tirto te· 
Jest hudu ilčmkovat pod vf'denlm Vt c
lava Neumaona, Jevgenija Jl.1ravioského, 
Herberta Blomstedta, Car losa Klelbera, 
Slovcnskli rtlhannónlu budlí dlrlgovnť 
Ladislav Slovlik, Fritz Rlll8Br a Zdenllk 
Kotler . V rlimcl komorných koncer tov 
BHS '74 sa stretMme ' Komornfm or
chutrom J. F. Palllarda, bulharskfm 
kvartetom " Eollna", so Slounakfm knr
tetom, s Armtnakym koa~ornfm orches
trom, • Parranlnoytm kvartetom. z Pol
ska prtdo Capella Byllaoatlenala, z Ru-

No počesť SNP 
V dtioc11 8.-10. j úla t . r . u~kutoénill ra 

pn prlle::i t ostt osláv 30. výroCia SNP tri 
konc•er ty populó.•t!ej 11ud by z t vor by .flO· 
ven• /.:ýcll autorov, členov Zt·ä:u xlo uen.~l.·ýrll 
sl.-tadatelov Koncert u organizoval ZSS - . 
Pracovna ~kuptna sl.'ladatel ov populamcj 
hudby. Program koncertov t uon lt .~k/acllly 
sl ouenxkyrh au tor ov populárnej lwdb!l· tc 
mntlrku :amerané 11a SfltP, &kladbl! 'polo 
Ccn.,A·y onyo!oucmé a 1'1/ller ba.mí : l l'nrby 
lOV(.'Il.~kycll ba.Hrtk ov. SA·ladby llltCr(lretni"U· 

It IW~t popredtu ~pet·uct populárnej luul/JI/ 
( \1. C.ai[erol'a, J. K ut'IÓI10ra, 1:. Sepcstnt•a, 
r:. Ko~ tnlátli/!Ol'O, K, Duo/ann, D. Grtitl a 
dal st ), twaei:nrí orclle.>ter C.v. ru:llla.,u, sla 
čakot'a SÁ'II [Jitl(l Ztll tl ,/(e/io kOIIZťrt 'lltOrll/ a 
noA·a/11a .~A·upwa Jinl1o L 111hu z Pruhu. rcci
tol·alo E. Doie/.·o,.a. progr am ut·ácl:ala E:. 
Galanol'á, dt11(10t·al V. \ latu§ik. 

Pro(lrom. f r>n}ml zamer wum ttet ttPi t•A·tí 
prť obla,,r poptdam ej hudby, : ostat'ellý t'JÍ· 
turne zo ,t A'/lUticb t•l!žne ladťnýcfl , .~trCllol 
~o 11 po lucl1áčov t ncol:akavaii !Íifl :dujmnm. 
Spontliwtť pr1jot te rcl!' /10 programu, oli/o
sy publ1l.·a po A·oncertorfa .u·eclčili o .~ku 
t oéno.t ti u aj poprc/arriQ hudba mô:l' s IÍ.f· 

pechom :a~iallnur do výchovu mHho po
.duclalil'a. oboltat •f jeho ci tot'Ý ituo t . ak d ie
la z l c>j to oblast i stí umelPc1•y prc>.tl'c>déit~é 

a clo.,ulmjtí profesion'.ilnu ur ovc>ti. O t:el m' 
kladnom l! ocltl''ttní w•ede11ýrh 1..-oncertov 
st·edt•ta o. 1. aj claA·o 11é listy .poluu.~puriu
datc>{ov v j edt!OtliPýcll me.,tach (Ztlitm. Ru
.omber ok , Pot•azsl.·á By.,t r ica ) , ktoré L'!l · 
j adru j 1i vďaku poslucháčov za hl boké :4-
:11 ky a sríčasne v1eru, že Z SS pr iprat•l po
dnbnč A·otacerty aj prl pr ilezit os t i 30. výro
čta oslobodet!ia CSSR Soviet skorL armádorL. 

..-a-

Z nie lahkých dní. • • 

mun~ka Klufské kvarteto, z USA Saint 
Paul Chamber Orche1tra, zo ZSSR Gru
zfnske kvarteto. ) t. dn~m z cterov BIIS 
lP I'OZVIjHI V liii~Orn nte!>te do-.( Zilned
bonll trodfclu plesitnvýclt večerov. Po 
vlaJ)n·~om U'ipurhu su opil t stretneme so 
spev/It kam a Helcn Oonathovou a Ros
wllhou Trr.xlerovou a 110 prvý ruz sn 
zozndnwno ~ umP.nhn mnzzosopr anlst kv 
Anny Rltyno tdsovet. Spomedz! tntarumen
tallstov spomr.ntemr ospoit niektorych, 
ktorl sa zitčastnlo BIIS '74: čelista Josef 
Chuchro, čcmbnllsta Karl Richter, huo;
llstll Konstan ty Kulka, har fista Nlcanor 
Zabaleta, k lavir ista Mlaha Olchter, hus· 
llsta Vladimir Spivakov, R tllrlsta Jean 
Pierre Jumes, organista David Pizarro o 
k lavirista Shura Cherkauky. 

V koncnpcll tohoročoýrh BI IS sa ob· 
javuJe al nový prvok - nol!nii koncerty. 
Ich začiatok lo určrn 9 na 22. hodinu. 
Náplt)ou nočných koncertov bude pro
grom atr akl!vneho charakteru. V tomto 
krátkom cykle (vždy v sobotu ) vvstllpla 
Slovensk( madrigalistl. sClbor Giinthera 
Philippa 1 Lipsko bude účinkovať v pro 
Rramo nazvanom "Vcl!or l mprovl záctr na 
klasické témy" a gitarista )ľan Pierre 
}umAz sa p redstav! v t·limcl sólového r e
citálu. 

Ako každoročne. l v tomto roku sa 
nc1 fO'otlvalovom progr ame bude podle· 
fHt opera SND. Uvedie premiéru Beetho· 
venovho Ftdella, vel'er baletov S. Stra
etnu, M. Vtle<:o a M. Novaka pod ná· 
zvom llrdtnská trilógia, Btzetovu Car · 
men, }unáčkove J.ic;ly dóVI!ľllé, Burlókov 
Modrufuzov ziimok, Verdtho T1·ubadflra, 
po:.lednú prl'm.(·ru sezóny 1973 74 Ger
shwlnovu opnru Porgv a Bess a Cha· 
čaturtonov balet Ga)aoé. 

Mtmo1 koncertných I>OduJatf sa v Bra
tislave počas fnslivalu opllt stretnu mu
z,kológovla na medzPtélrodneJ konf1 rPn
cll. klOt'(Í 1111 tému " Cesko·slovcnskó hu· 
doboé vzfahy" pripravil a bude vtest je f 
vodeck.Ý toJomnlk dr. Zdenko Nováček, 
CSc. Učastnfct lP '74 budu na diskus
ných stretnutiach rozobP.rot t>roblémv 
komplexneJ propagácie mladých umel· 
cov zo socialistických kra11n 

V ztlvere zostliva ešte upozorn iť na 
tnrmío Bruttslavských hudobných sláv
nosti 1974. Bud(a sa konať od 5. do 20. 
októbra. Vyčerplivafúcejšie Informácio o 
prog1•ame restlvlllu podá záuJemcom Se
kretarUit BHS IFučfkova ul. 29), k tor ý 
tiet pri tfma oblodnlivkv vstupeniek na 
Jednotlivé koncertné poduJatia. 

D. KOVAftovA 

V cl iloch 19. fúno a~ l . llila t. r . zúf astnll sa tanečnf st1bor I.úl!nica s or
chestrom a s die včenskou speváckou skupinou zá(azdu v Nemeckef de
mokrallrkeJ republike. Prvé vystúpenie sClborn bol o v berllnskom r.1 etro
P~I Theater . V arnrtteótrl v Bitlerfelde vystClp lla LCifnlca pri prfležltnstl 
Dna tlače. Oall le vystlipenla sa uskutočnili v Ma8deburgu, v Ilmenau, v 
Neutotnde, v Prltzwalkn, vo Frankfurte nad Odrou a v Lipsk u, Súbor pr ed
Villdot nemeck6mu publiku ukll t k y 111 0 svoJho programu (Sarllska polka 
clgénsky tanec - Romanes, Strákovf tanec, Olevčenskf tanec Clnčianka: 
Sviatok na Zemplfne atď. ) . Dievl!ensk6 ~pevlícka skupina zaspievalo okrem 
dvoch nemeckých plesni skladby od M. Smida a S. Stračinu. t udnvtl hud
ba predviedla Detvianske melódie na slarfch fudov:fch nástr ojoch. 
V•etky vysttlpenla LCll!nice boli pri(até milo a srdel!ne. Usporladotefom 
vystClpen la sClboru na nemecko( podo bola KUnstler Agentur der DDR -
Berhn. V. VOZAROVÁ 

sa", dtla 10. októbra 1944 o 16,00 11od. som spievala: 

• V rokoch 1935-40 .fom l t udovala spev na Kon
zeri'Ctt6rlll v Pra/le. Bola som svedkom tollo, ako 
nemecké t•ojská obsadili v r oku 1938 Pro/lu, pó
clloli mnohé suro11ost i a ruhilnoslf na če~kom mf 
rode, poobsadzovall vysok osk olsl.·é internáty, od
vrezli mnohýc/l českých §tudent ov do Reichu a :a
tt•orill vysoké školy. 

• Va návrh profesorské1ao zbom som robila dua 
roč11íky ttaraz a uko11élla ltúdium o rok sk6r . E:šte 
v jli11i 1940 ma pozvalo bratislavské ND pohostin~ky 
spiet•ut rílohu .\f arlenku v Smet a11ouej opere Pre
dataó ne cesta. Po jej úspe§nom absol vovaní som pod
pr.\ala zml11vu a v septembri 1940 na: t típila ako ,,o. 
llstA·a do opery Nórod11éllo divadl a v Brat islave. r.h
pc!tlf.' som absolvovala l kollkur ulé preclspievanie v 
pra_ kom 'wD, k t oré ml tiež ponúklo angazmán . . • 

kórom bol UUDr. Ernest Dlho§ (d11es proJ. DrSc., 
predraosta gynekologicko-p6rodnickeJ kl111iky 110 Kra
márach v Brat lslaue ) , vecl aicou sest rou 2ofta Lehot
rk4 -Trepóčová. Do nemocnice boli dopravem , st a
točnl f rancúzski partrzáni, ktor í zväčsa uttikll z dc 
meckých kOilcetttračných táborov a bojoooll u S'VP. 
Pretoze ovl4dam f rancúzsky jazyk, bola som k nim 
pr idelená ako oJetr ovatelka a tlmočručka. Boli t o 
chlapd velmi odvázni, ltrdin.ski a nmoho 1ch padl o 
v bojoch najmtJ ok olo Strecna. Moj a práca bo/ouel mi 
11amahavá a vučerpávajtica, lebo bolo veta tažl.·o ra-
11611(/clt. Týcl1 par tizánov, k t or ých sa 11ám podart/o 
vyllecrr, sme odprevadllt na Sliač , odkrat boli od ue
:elll lietadlami. Z ro:llíéky 11a S/iaCi sa mr :acltova -
11 dve fot ografte. 

" V klástorskej doline", "Amcku duiirčka", " Kázala ml 
matt", " Boduj by vá~ t•y mladenct", a 24.. októbra 
t oho istéluJ r oku som za~p1evala Dvortikovu u~pá 
vankcl Julie z opery Jakobm a árr u Rusall.·y. Na kta ~ 
Vlrt ma sprevádzal Tibor Alidraiiovan. Banskobys1 
tnckemu rozllla~u som ve110vala i gramo[o11oué plat .. 
ne s nahrávk anu najlep§ich rvetouých ~pevakov 1 So .. 
lapma, Dert il1ovej , Ca r u. a ... ). 

• Po Ciastoi:nom potlačem Povstama odtsla $0/ll 
s mamil:kou a ~estrou do h6r. Otec bol nemocný, mu
.sell $/Ile ho 11ec1tat v opatere u ::.namych. Smut ne 
a l1ro:né su spomienky rw ten !'a;;ký pochod :rmný
ml hor an:t. ~~asy lud.i , ktorí opuoltll sVOJe domovy, 
ltladalí utoc1ste a zachra11u v slovenských llorauh. 
Bolí sme 11eusttlle prepadáuatu a ost relot·anl ncmcc
kýnu lteta_dl~ml. Sh sme med:r mrtvolanu 1 udr po
prevr acanynl! vozmi a pobttýnu zvlrrutcmai. Utíafr ll 
~me sa do lt6r nad Donooolmi. Prezrli o me tu dm 
hladu a smädu, kruto.\t ;;tmy. Bývalr sme v :cmltatt
ke, jedli len vtedy, keď ou mcčo podan/v zohnaf a 
::a vodou sme ~a pla:rll medu lt:n knu, lebo m:mec
ký generá.ln~ §táb mat s1dlo nedaleko pod 11aml. Keď 
l'iemci zacall preCesát>af lesy, podar ilo su nam dos• 
lat do B. Byst rtce, kde sme sa rLChýlilt do domu 
nasej nebohej t ety, p1Souatclky Terťzie Vansouej. 

• Situócia vo svete sa st óle : 11or§ovala, odpor 
proti fasi:mtl rdst ol. Nakotko nebola ešte v t om ča 
se zrladenó koncertlaó kancel ór w . začala som orga 
m::ovaf koncerty po Slovensku. V snahe upevti ovat 
11arodné povedomre a stidržtaosf so sl ouansktím i nd
rodmi, orgatti:ovala som :a pomoc l prlat el ov kora
certy slovanskej hudby. Vyll,or ili sme skupinu: dr. 
Ja•ako Blaho, Zeleni! k Rut ll -Markov, U / opery Jo.~c>/ · 
V111courek a l.·la~·iris tka Jel a Hod::ouá- \fed vec ká. 
Tieto konrerty od:11eli v Pe:i11ku, v Lipt . Mlkuld.;i, 
v Rybórpoli, u Lipt. Hrdclku. f>alsí ko11rert mal byt 
v Bratislat•e (v malej sieni Reduty ) - bol už za
k·á:a"!Í· pľlčom ma upozornrll, že som pod stál ym 
pollrajr1ým dozorom. 

• Chcem tu e§tc spomenú( dobrého báčinka Mar
koua (aJ.·o sme Zd. Rut1aa-Markova v§et ci v divadle 
volali). St retávala som sa 1 ním denne v k avtami 
Grand a pomáhala mu organizovat zbierky na pod
poru na.'liclt. faši.~tamr uväz11ených Tudi. On potom 
obstaraval potraviny a pomocou prlatelov icll po
Sielal véi::11om. 

• Keď som videla ak o Nemci stdle viac a viac ob 
sad:.ujti 11a!e t.rady a inJtit 1írie, odll la som z Bra
tislal'y (2. septembra 1944) 1 brat om I ng. Jánom 
,\feclt·erl.·ým do Zr:ole'la, abu sme ra : opojili do Slo 
t·et~sl.·cho llitrorlr!ého pov~tanio, hocr .~om mal a v di 
vadle pritlele· é dve t•elké rllo1ty: Desdcmom' vo Ver
dlho opere Otlaelo a Gavalrera v Straussovej opere 
Gavu/ier s ru~ou 

• Po príchode domou rom tJa.~t típila do sl užieb 
t.erve11ého krížu ako dobrovol11á sestra -o!etrot:ate(
l.·a rcmených partizunov. Nemot'IIICa bola :riadeni! u 
budo~·e telllnelao gymnazta vo Zvolene. Veducim le -

• Okrem samaľlt4nskej práce tičinkovala som l v 
Sl~bocl11om slovensk om vysielal'l v Ban.~kej Bystr ic i. 
Dna 26. uptembra 1944 som $plet•ala slnl'eta.~l.·é l u 
dou~ ptestlf.' .. Bože, Ro:e. Co mcim rob1t" . .,Cre:e t o 
ot•el:ky"', .. A ja som : Orut•y cl ebiiCir ", "Budztl som 

Spv•llic aku •aa nefallhé dlll ... 

• Krátko po navrate do Zvolena som odcestova~ 
la do BratiSlavy. Podmienkou môjho nástupu do ND 
bolo podp1sat1ie prelalásema, ze odsudzujem SNP. To 
so1~1 v~lmlet la urob1t a tak som nebola pnjat á na
spä(. Zostala som bez :ume.~tnama. Ukrývala som 
sa v r odine bái:i11ka Marl.·ova a po čase som odces
t ovala spät do Zvolena. TrL pri~lo na m11a udame, : e 
son! učinkovata v banskobystrickom rozhlase. Jeden 
cely deti som bola vyketrovanó gestapom. O moj ej 
émnodt ako dobrovolnej sestty nevedeli. Večer ma 
Ptl &trli - s podmienkou, ze sa nesmiem ukazovaf na 
ul1ci. Pritom pr ekutalt celý na$ dom, k výsluchu od .. 
vredll aj brata Ľudevlta a otca, ktorý bol viiznenfi 
až do osl obodenia. 
• • Po oslobodení Zvolena som odcestovala tlo Ko• 

l 1c, kde som sa prU!lásila do práce u Andrej a Ba• 
gara. V t om čase už bola oslobodená aj Br attslava 
a tak ml A. Bagar povedal, ze vlastná pr6.ca umel~ 
cov sa začne naplno až v Bratislave. Do Bratislavy 
S?m sa :vle:~a atllom s dó.~tojnikml gcneralneho štá .. 
bu a 16. aprtla 1945 som raas trípila do divadla. 

• Bolo pre mtia velkOtl cfou, 1.:eď ma Minister .. 
stuo :a1!raralčnycll vecl CSR vuslalo osobitným lie
tadlom "Storch", riadentím d6st ojmkom Krehe11-

btel om do Belehradu ako zvlast11eho ktméra. kde 
som 28. októbr a 1945 - 11a pruej dôstojnej o.1lavc 
náJho !t6.tneho svratku - ,,prevala úlohu Marienky 
v Smetanovej opere Predaná neuesta. 

~IÁRI.\ MEUVECKA 
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INŠPIR~CIA STÁLE 

B ežný čitator zoznamu mo· 
jich skladieb by na prvý 

t>Ohrad !.údil, 2o Idea Slovan· 
s kého národného povstania sa 
• rade motlch diel vyskytuje 
po prvý raz v ziiveročnet časil 
Matamortóz, ktora podla ozná· 
meného programu čerpá zo Zd· 

žitkov autor11 z rokov 1944-45. 
No nie te tomu takl Základy 
h ybných sn, ktoré v auguste 
roku 19U rozputttll na Sloven 
sku Povstame, boli po VOSR 
tnillltuované ul v prvych ro· 
koch prvej Ce:.koslovensket rc. 
publlky. T1cto Idey v Illll me· 
k ofkoráz rozputull kouflikty 
m ocJtl robotníckou tr10dou r1 

v ládnucou mowu V hudbe k 
l llmu Boj s a konl!l za jtra wm 
~;a nokus1l (eden z tvchto kon· 
Jllktov (strttJk JHI ::.tavhu lit!· 
ti Cervcná skaln - · Mnrgcca· 
nv l hudobno ::.lvi!rnlf Ma luh to 
f;( vtCdV Vlllllllll [lľlcllllll &UYIS• 
l o~ť ntoktorých IIIV~IIuuok tol· 
I O hudby b tUIIIilttckym llliltO· 
riťllom l V. a V. ta~t. Mclamor· 
fóz, bu a i s nwhtorými k r.ld· 
nu KrCitnavy. Mv~llenka Sla· 
venskt!ho núrodnéhu povstunu1 
v posledno! čostl lo1otam orf6z 
jo teda anticlpovan(l v hudbe 
k filmu But sa koo!:l zajtra. 

V teJtO skladbe so rozpúta 
s tvárnenie .námetu SNP v pi· 
nol sile a v mohutnosti, opro· 
ti tomu v druheJ skladbe ve· 
novanc l výslovne padlému hr· 
dlnovl v SNP - v Kon templá· 
clách pre recitátora 11 klavlr ... a 
idea Povstania vtalo k partlza. 
n ovl·fednotltvcovi, ktorý od 
septembra do novembra 1944 
prechádza hlbok9mi psychoJo. 
glckými motamorfOzaml. ako 
účastnlk bota proti fašistom. 
ktory nakoniec padol. ~tačr Pv· 
zoNJe sledovat nad zvukmi kJ.t. 

c lm viac rokov nás dolf od 
SNP, tým v9raznet!.le sa 

preJavuje, ba narustá jeho vý· 
znam a lnsplrujtlca s ila. Pre 
nás - umelcov 10 SNP per· 
manentným tvortvým Impulzom, 
ktor9 nemôže žiadneho umel
ce mllutúcoho svot národ la 
t ede l teho históriu, kde v9· 
znamnou kapitolou te bezospo. 
ru SNP) nechat Iahostatným 
Naopak, je stále lnSptruroce, 
VYZÝVIIJUCe do tVOl'IVýCh činOV. 
SNP je žriedlom, z ktor6ho bu
d O čerpat ešte vera rokov o to· 
len historici, ale a 1 básnici, 
spisovatelia, výtvarn!cl, sklada. 
tella, žriedlom, ku ktorému sa 
v rátlt a z neho čerpať Je po· 
vlnnostou ka1dého soclallstlc· 
kého umelca. V molet tvorbo 
malú &kladby 5 tematikou SNP 
s voje stále mlc~>to uZ viac ro· 
kov. Viem l to, zo Ich mnot· 
stvo a kvalita bude zákonite 
n a rasta ( ka2dým rokom môjho 
u meleckého dotrlcvanla. Nerúd 
s l pomáham štatistikou, no 
predsa vymenuJem aspoit nie· 
kofko skladieb, v ktorých som 
sa pokúsil vzdat hold herolc· 
kému obdobiu násho národa v 
rôznych žánroch. Ci je to už 
cyklus d etských plesni Vďaka, 

Slovenského národného pov· 
lltaola som sa a ktrvne zd· 

fastnll ako hudobný redaktor 
Slobodného slo vens kého vysie· 
lata Y BanskoJ Bystrici. Tu som 
v prvom rado zostavoval hu· 
dobn6 p rog ramy, ktoré boli väi!· 
l ! nou vysielan ú nulvo a z gra· 
muronovýc h platn(. Hneď v pr· 
vých dňoch SNP sme dostali 
dosf veJký archlv gramofóno· 
Yých platni z Kyjeva, 1 u!m 
prll lel aj hudobný materiAl z 
dobových vojenských plesnl 
napr. KaťuJa, Jestli zavtra voJna, 
Vstavn j, s lnno ogromna ja a 
la6, Vletki Jieto pleaoe 10111 

vara rccttovaný text, zostavený 
z uryvkov diel slovonsk9ch 
btisnikov. ttby bol mOl zámor 
Jttsn9. Tu nlo ml treba pouká· 
zať na tcden závnln9 moment. 
ktor9 zuuur uslel pozornosll 
vereJnosll. Kontemplá cio som 
komponoval v roku 1964, pri 
pa·lležltostl 20. výročia SNP. No 
v tom Istom roku sme oslavo
vali 50. výročie vzniku llvlez· 
closlavov9ch ,.Krvav9ch sone· 
wv··. lnsph·ovaných h rOzaml 
prvct svetoveJ voJny, z roku 
1914. V roku 1963 vznikla tleL 
moja skladba ,.Poéme mocab· 
rc", pod d oJmom t a kzvanot 
,.kubánskeJ krlzy", k edy vy
puknutie noveJ svetovet votnv 
viselo na vl6sku. Nie náhodou 
sa táto skladba (uved ená tlryv. 
kam! z ,.Krvavých sonetov") 
spojila s Kontcmpláclaml a s 
cyklom Ad astra [ . . . o krvi, 
ktorá ,.skry tá tak vzácny muiit, 
vrie v srdca pohári .. . " ] v te· 
den triptych - so spoločným 
názvom O krvi. . . . 

V roku 1973 som naplsal pre 
Spevácky zbor slovenských u· 
čttorov mužSký zbor na báseň 
jána Smreka Slovenská pieseií . 
Možno to mnohých prekvapilo, 
veď táto ~mrckova básf!n vznik. 
la ut. v 20 tyl'h roi\Orhl "'n pn 
pri tom, zo hctst!n 10 Odou lld 
slovenskú fuclovli Plf!!,eu. vv· 
ntkaJUC!m ~pOsobom poslultlu, 
nhy som mysllenku Slovensk!'· 
ho narodnúho povstania poll· 
chyhl zds 1. tnC:ho zornóho uhld. 
kym v Metomor!ó:t:ach te s tvtir· 
nf!ná z hfndlska utočno! botov. 
nosti, v Kontompláciách v me
dltatlvnet sustrodenostl hrdinu· 
J>llrltzánd. v básni Slovenská 
pleseň od )dna Smreka som nu. 
:slcl podklad pre umeleckO 
stvárnenie výsledkov a dOsled· 
kov S'IJP po skončeni ll. svo
tovet voJny. Po slovách .,k edy· 
sl plakáva li s me vefml mno
ho", ktoré mt v skratke sym· 
bolizovall flaf nad osudom siO· 
vcnských Lldlc (Tokallk, Klak, 
BaiQZe, Nomr.cká attr. ). pokru· 
čule Smrek takto: ,.ala sme ako 
siln{ psi sa vylfzall z toh o", 
aby sme v milll 1945 mo hli s 
basnlkom naplno povedať: 
,.dnes nai a plesen iná te. zo 
srdce chytá so l ťastlm ... ".Ra. 
dostné dOsledky SNP som po 
tom mohol nu konci hudobne 
vykresli t na podklade nádher. 
net apoteózy: 

uJo partizán, Mohyla, Povs ta· 
nie , alebo šansóny Ciapku do· 
la dal, Spomienka a Iné, melo
dramatlcko·tanečná kompozlcla 
Orlie hniezda nedobyJú, kan· 
t.Jta Spev o povstani, koncert· 
ná plesci\ venovaná pamiat ku 
môJho spolulla ka z konzcrvn· 
tóa·la V. Blahovca - Sokoll , so
kolí, a narnovsl cyklus plesni 
1>ro bas a orchester Hory a 
srdce l sklad)W pre VUS a 
~t:UK - Partizánska balada , 
VIanoce 1944, ktoré vznikla v 
posledn9ch d voch r okoch na 
počest 30. výročia SNP. Povsta. 
nie - neustá le vzrušu lOca té· 
ma - sa určite premietne al 
v mojich buduclch tvorlv9cb 
plánoch. Dlh, k torý sme po· 
vlnnl splati ť za žavoty padlych 
v Povstani sa určate - pri 
všotke l snahe čestných mn el
cov - splall t nedá. Veci ktortl 
skladba alebo umelecké dielo 
vráti oheň. v yhasn utým ž vo· 
tom? Rozvlta fuc tradtclo ~NP 
chcem, aby na~! súčasnlcl l bu. 
dúce generácie odovzdávaii!O· 
ho od kaz prostrod ntc tvom l 
molet t vorby ako dedičstvo n aj· 
vzácnejšie. 

MILAN NOVÁK 
aulUIIý umelec 

prepfsal na cyklostilounf pa· 
pier a dali sme Ich k dlspozf· 
cíi osvetovým vojenskfm dôs· 
tojn!kom, rrontovómu divadlu, 
alebo s me Ich zaradili do •Y•Ie· 
Jaula. Vzáplitl sa tak rodfrlll, 
~o ich s p ievali Yo dotkých vo
jeoakých 4tvarooh a parllsb· 
skych skupln6cb. Mimo aleb 
som zapisowal e uv6dul v 
programoch aal u s6i!asat ••· 
je011kCí tvorbu, ktor6 bola aod 
najmä v teztovej alr6ake (Nell 
chlapci pri 1'ela6rte. Pod Kr6· 
rovou b..._ • bit). Al tieto 
plesne .... UNIIUIIIo proJramu 
aby, sa loll aall J1081ach6el •ohli 

,.Tu Pllll>OU 08~11 volá. 
otá!:ajtc ~oa , obtl moll c sa 
vellkych casov kolu, 
a d iabli od vás bočia. 

a vy, !:o rodnl nal i sto, 
vy vldllo a clllte 
ako vós k srdcu vinieme, 
Qez d ni e dlhé staro!:ht." 

Snuti to som ncpotrl, ale ne· 
mOlom nevysvetllt okolnost, 
ako sa dosta l cyklus Tri ilasll 
z Kontomplácil do mOiho roz· 
slahleho radu k lavfmych skla· 
dlcb s názvom Kaleidoskop. 

Pri premiére orchestrálneJ ver · 
z te tohto velkého cyklu som 
naznačil, ~o každý zo šiestich 
podcyklov, zaradených do to· 
ho celovečerného tvoru. to ve· 
novaný lstC:mu skl11datelov1 z 
deim európskej hudby, ktorý 
reprc:.~ontuio štýlovú evolúciu 
mod íllnot hudby v oblasti akor. 
dlky XX. storočia (Debussy, 
Suk, Bar lOk, Skrlnbln a mio· 
dá sklnd<Jterská slovunská go
neracla ). 1\.t.ldého prekvapilo. 
~e ltvrtý cyklus Tri i!astl z 
Kun tomplucll som novenova l 
lvOII'OVI hudby, uJo hrdinovi 
~'IlP. Na tumto miesto by som 
rad thJVI.'thtl. lo právf! v Kon· 
li•mpluc tlich su 
vykry• tallwva ť 

ml oosf11sttlo 
novú CIRPU 

:.VO)llO o:.obn6ho V'{VOIH, O pre· 
to by ako vcnovanae v táhJa. 
vl skladby mulo stáť: E. S 
1964. No rrvons tvo patri nic 
~týlu a tochnlke, n preto ve· 
novanle llrdlnovJ SNP som pO· 
n echal. 

EUGEN SUC HON 
národný umelec 

v niektorých chv!foch prelet( 
f loveku pred o!!aml t. ivý film. 

Zac hytávam sl vo vedomi tie to 
n11cno obrazy, aby •um ich 
zhroma:tďovaJ ako cennosti , lebo 
ma obohacujú. Takým vzácnym 
pocitom bolo to, ked' ma pred 
d oslotkaml rokov up ú ta la nesl , 
že sa v Prahe kona Pražská fa r . 
Nielen n ádhera ko ncertnej sóly, 
ale najmli krása o dokonal osť 
hudby, n adl enle zo zážitkov, 
uroblll zo mňa Iného i!toveka. 
Cesk6 filharmónia v oalobode· 
nej Ylasti, v mes te miest - ., 
Pr ahe, burácala a pos väcovala 
i!eskuu hudbou nale vedomie. 
AJ moje, a tak allno, ako som 
to do tf ch čias nikdy nepoznal 
a neza ! ll. 

Prll lel i!os, keď sa v Smela· 
novej sloni , aj v Rudolffno roz· 
žali sve tlá, keď obecens tvo tllos · 
kalo n ám - tvorcom hudby, 
skladatorom. Obohahl som sa 
zážitkom! i t aslla, keď ruky čes· 
k ho illoveka podávali vence 
akladatefom Cikkerovi, Jurov· 
akému, Kardo ovi, Moyzesovi, 
Sucbonovl a ďalllm Iným, keď 
sa pri rodiarených lustroch 
sebavedomo rozozvul!alo umenie 
Slovenskej filharmónie, aby nez· 
vratne zastalo oa tej to svätej 
pôde náilho hlovnúho mesta 
CSSR v Prahe. 

Nikdy a n ik novytrio z mo· 
jej du e zvlóiltuy cit, k torý sa 
rozhorel vtedy, kod' do Národ· 
né ho d ivadla v Prahu ntCipilo 
aj moje dielo, hudobno· javis· 
ková Inscenácia: )á no§lkova 
smr f (J. Botto). A naozaj te his· 
torlckou skutočnostou, ie vy· 
nlkajQce dirigentské ume nie 
Ladislava Slováka , ktorý slo· 
Yenskfm hudobným dielam v 
Bratislave, v Prahe, ba aj na 
koncertafeh pódiách sveta -

naul!lt u l s vysielania. Okrem 
tobo sme uvádzali noJmll ruská 
klasiku (Cafkovsklj, Mu~orgc;kiJ, 
Borodln ), českú k lasiku, slo
vensk ll klas lckCi l sú!:asnú tvor. 
bu. 

Co u týka mojeJ vlutoef 
tYorby, pocbopitelne, le • čase 
SNP,kedy sme boli denne YJS· 
taveaf bombardovaniu, ale at 
po potlal!enl Povstania, kedy 
sa skoro vletel členovia Slo· 
bodného slovenského vysleloi!a 
s&all l!leaml partizánskej aku
pla)' majora Morozova nad Sta · 
r fml boreml, pod }eieilou ska · 

Slovenské národné pOvstanie 
hlboko zasiahlo do míl jho 

umeleckého vývoja. Ako skr01n· 
oý Cii!astnlk - bol som vedúci m 
vysokolkolskóho odboru na vte· 
daj!lom Pove re nlctve ikolstva a 
kultúry - s tal som sa odrazu 
priamym svedkum Yýbuchu l e· 
ravých dnf, rovolCicle, takej 
udalosti. ktor.Cí som do tých čias 
poznal iba z histórie. Hodina 
rozh odnut ia bila pre vletkých 
- l pro mila , poznojCiceho do 
tých čias život vlastno Jen z pri· 
temneJ, bazstarnstnef stránky. 
Boli to krliloe, l otrasnA dnll 
Zlll sme v akomsi opoJonl, roh· 
ko, hoci sme dobre vedeli , že 
sa dá aj rovo11ko rahko umrieť! 
Boli sme ako ostrov uprot1tred 
uragánov vojny rozb6reoóho 
k r vavého mora. Bez váhania 
sme pomáhali Jeden druhému. 
Priatelia z roz blasu potrebovali 
zvu i!ku: nap!sat som. Chceli 
mat pochod: noplsal som. Pri· 
tom pre seba, skryto a neoá· 

podne pfsa l som Selanku , Idylu 
o vtedajilfch 11lncčných Jesen · 
ných dilocb, v ktorých som 
kutdý deň chodieval do 6radu 
118 Poverenlctvo, a lebo kopať 

zákopy a tankové prek ážky do 
o kolia BanskeJ Bystrice, il(asl· 
ný, buz strachu, veriac v pri· 
ch od mieru. 

Pu akoni!en{ vojny vrátli som 
88 l a mohol som sa oovrátiť71) 
v symfon ickej bhnl Ráno prlo· 
mu k motlvom zvu!!ky l poc hO· 
d u - rovnako ako v symfonic· 
kom obraze Nad 11tarým záko
p om z r. 1973. Hudbe k povsta· 
lcckému film u Para Bielika 
Vli!lo diery mi tlel dala mol· 

spolu s' dirigentom dr. Ľ. Roj· 
torom otvorili cesty p re ! Ivot 
nalej ná rodneJ s lovenskej hu
d obnej k ultCiry. Kofko r adosti 
pocftimo, keď oa gramafóno
vých platniach , 1!1 -, zahranič· 
nýc h rozhlasových vysielaniach 
(v Interpretácii T. Oaiparka, 
M. Karina, K. Uavlfkovej, dr. 
Klindu, M. Jnrkovli!u, čl mno· 
hých odcbovancuy VSMU v Bra· 
liala ve) znie slovenské hudobné 
uml'nie, Slovenské národné dl· 
vadlo, kolilckó St á tne divadlo, 
Stlitoa filharmónia, rozhlasové 
orchestre s Ich hudobným VJ · 
!llolanfm, umelecké dbory 10 
svojimi Judovýml programami 
- to vletko sú plody, ktoré 
a rozvinuli a dozreli o a Cílltok 

n áilh o slovenského ducha. 
V Rožňave s om bol svedkom 

mladými fuďml naplnonej sály, 
v Kromiíi'lll c hceli a poi!ull slo· 
venskú hudbu, Banská Bystrica 
a Zlllna sa stali novými pra· 
mellml nálho umeleckéh o I IYo· 
ta. To vletko je radostné a Ylac 

lou, nebolo času na vlaatn6 
tvor bu. Dojmy a spomienky vo 
m ne zostali na celý l ivot. Preto 
mnohé d iela, ktoré aom na pf· 
sa l, sei priamo alebo nepriamo 
ovplyvnené Sloven11kým národ· 
ným povs tanfm. Je to nafmll 
pochodová pleseň na slová bh· 
nika Vojtecha Mlhálika Het. 
bor u na pochiHI, suita Oav11ny 
z povsta leckých hôr, symfonlc 
ká skica Prlchod oalnbodltefo• 
a Iné. Okrem týc hto diel som 
p lsal v iacero filmových hudieb 
s povsta leckou tematikou a bud· 
bu ku viet kým proanmom AVS, 

žiVÁ 

nosť vyznať ao zo svoJich citov 
k Povstaniu. A hecl v n lokto• 
rých loých dielach necitujem 
motivické prvky skladieb, nop(. 
saoýcb oa je11eil r . 1944 v Ban• 
skof Bystrici , predsa cltlm a 
viem, ža n melocky l Judsky 
pramenia v zU itkoch a poz. 
natkoch pro mňa nezabudnutel· 
ných dni. Poko Jne by som to mo
hol tvrd iť o operách Juro Já oo· 
ilk, Beg Bajazid, Hra o lhke 
a smrti a Cor lolanus, ako a f o 
symfonických sklad bách Spo
mienky, Drama tická fantáz ia, 
Hommage á Beethoven a Va• 
rláciA na s lovens kli. Judov6 pl&
suň. Tento zollnam skladieb chce 
byt len dokume ntom lnllp irač· 

nej sily ndaloall, ktorých som 
bol v r . 1944 svedko m, no sei· 
tasn11 skromnou kyticou vďaky 
oa nesmrtefnom pomnfku Slo
venského národ ného povatánla, 

JA N CIK K E R 
národný umeleo 

ako len n ddojoií. Hudobné jari 
vu vlletkých kúpelnýcb centrác h, 
k rásne a obdivuhodne vybudD• 
vané Vysoko Tat ry, pueetn6 re· 
kreečné strediská, nal o u mo' 
umelecké výrobky, rozvinutý a 
sebavedomý iivot budovate rov, 
to je ce nná skutoi!nosť, z k to· 
roj čerpá oj moje umelecké se· 
bavedomle. 

V fubllolnom roku 30. výro• 
e la Slovenského n órodo úho ptJV· 
s tania vidlm vlolko v zákonite j 
jednote. Vldlm saba ako umelca, 
s celou tvorbou vrasteoóho do 
odkazu t ých člnov, za ktoré 
obetovali flvot nall rudla -
spolu s hrdina mi Sovie tskej ar• 
mády. Ak RR usmlavajd de ti , ak 
sa po cele j nale f vlasti fudla 
dobre oblleka JCi, vyu! lva jú rak· 
reácie, aby p re zdravie nal!er· 
pali nových sU, ak z Lomnle· 
kého liUtu p ozoru jeme chod 
hviezd a vo výskumných ťisla· 
voch l n a vysokých lkoldcb 
brCislme s l svojo sch opnosti pro 
najvyspele jllu odborná činnosť, 
1 ktorou súfažlme na svetových 
kolblltlach - to vletko 11d fa· 
vy, ktoré na m ila s iloe, c itlivo 
a vzrul ene pôsobia. 

Odkaz Slove ns kéh o n árod né• 
bo ponta oia je dkon !: Ivota, 
k torým sa riadim a j Ja. Konať 
vo svojom IHibore vletko zod• 
povodne, to zna mená - af bo· 
halo v nafrozman itaJ!IIch for· 
mách a podobách i l( Umenie 
jo odrazom skutoi!né ho illvota. 
Tvorme ! Ivot lťastný, hlboko 
a pravdivo Juds ký, aby umenie 
zrkadlilo tieto hodnoty, aby 
bolo súčastou túf leb, poui!enl 
a j tvorcom obdivuhodných krás 
a radosti nového soolallstlcké· 
bo sveta. 

ANDREJ O CENAS 
zaslúžilý umelec 

------------------------.... 
uvádzaných v pamätnfku SNP 
v Banske! Byst rici. Premiéra 
mofel nov•! ope ry HáJn ikova t a· 
na, ktort\ som zal!a l plsat na 
poi!esf 50. výročia založe nia 
KSC, bude v rá mci oalév SNP, 
dlla 29. augus ta t. r. v opore 
Divadla ). O. Tajovského v Ban 
skeJ Bys trici. Vyplýva to zo z6· 
vilku, l e die lo dokoni!lm tak, 
aby mohlo byC uvede né v rámci 
osláv 30. v~ročla Slove01k6h o 
národ ného pov~lan lo. 

TIB O R ANORA S OVAN 
nsiUilý umelec 



Inšpirácia 
stdle 

e TVORBA e TVORBA e TVORBA e TVORBA e TVORBA e TVORBA e TVORBA e TVORBA e 

]AN Z MM ~ R - Vl. KONCERT PRE KLAVÍR A ORCHESTER 
ž ivá 

Slu ·e•l.~ké I~<JIU<lrlé pol•,,/u•uc 
- hrdin~l.·u epopeja slocert
l kt•ho ludu ,,pred trid>latlch 
r okov ... Obdobie, ktort!•mt de
jP'I!J pn~ttdlll prdi'O liU tleSmr 
/ť/IIQ.~t. Obdob1e, ~·loré ~a sla
lo Žl"ttort plidvu pre t•zmk na
i>rj šta.~lnej rwrocl•reJ budúc
no.~tl. Symbol boJa proti tle 
prlatelooi, !.:tory sr osobuje 
praoo svojvolne vludtwf sve
tu, životu, turanizovaf ho, zo
tročovaf, zabíjať. Sumbol bo· 
ja, utrpenia t vífaz.~tva slo 
venského ludu za svoju {udskú 
a ndr odmí slobod1t ... 

V marci t. r . nahral klavirista s skla
dater J6n Zimmer (~o SOCR pod vede· 
nim Ondreja Lenarda) ~vol Vl . kum:erl 
pre klavlr a orchester, dielo 71. veno· 
vané 30. výrutlu SNP. 

Ján Zimmer k tvorbe z poslednliho 
obdobia prtr.tdll al \tvrl vl'fké cvkllc· 
kt'\ opusv. il tu IV. ~unátu 1>rP kiHvlr ul; 
vvssio sponH•uutý Vl koncert prt' kill· 
\'ír ll OI'I'IW~lHt', IX. !.Ymfónlu a lV '>0· 
nátu pt'P dva k!Hvlry. [Treba priporne
nut, /.!' ul v roku 1949 vytvoril liín 
Z mntor l kU'1Ct~rl pro klavir a orrhPS· 
lľ.r. ktorý ~" st11! prvým v slovcnskcí hu· 
dobtH'I lilt:l'rtlltrP!.l 

lludohnl\ roe Vl koncE>rtu sa od pred
ch<idZuJliC rh celkom Hst: sk!ddater vv
užívu v~etko !.VO IC te< hnitké majstrov
!>tvo. zvlá~f treba V\'Zdvrhnllť teho kon
trapunkttcké umenie, tmttácte. tus:t\to a 
v poslednej tastt spojenie c;onátovel for
my s tugou. To všetko prispelo k zdo
konaleniu Ztmmerovho moderného svm
fontzmu. 

Koncert má trt časti: l. Andante. Al· 
1e11ro n111 non tr oppo. Andante; fi. Al· 
Jegro; 111. Adagio, Allegro con brio. . . . 

Prvá a druha čast plynie v jednom 
prtide a tvor! zaujlmavé spolente úvod
nej pomaleJ čast! a schet·.:a. Oalšou 
zaujlmavosťou je, že aulor sa v celom 
koncerte vyhol klastckel sonálovcl for· 
me. l . čuť je v pokojnom 1rmpe a má 
troJdielnu formu schémy A B·t\. Bt:z ob· 
vyklého uvodného tutli orchestra nastu· 

puje sólo klavlr so zvukovo zau j(mavou 
bttonálnou tňmou, k torá evokuje Im· 
pr~;stont~tl(ktí náladu U.t po siedmich 
takturh 10 10111u ro.::vodaná do knttsel 
ktJtJt,ncw ~óluvého k!dvh·o; po ne l ontH 
<:<IZniP lf>mu uv~Hk v rozllfných prP.tnP.· 
nach. 1\l!t!I:I'O ma non troppo tvo1·1 Aké· 
sl vlltuo.::uP httcrtllflUO. v ktorom sa 
IH!l. Ot}VII hiHVIIá mys!tenka ÚVOdnéhO 

nd.tnl!' a kntltlllC'Ia. Zakončenie tvoria 
1 lu-.tru v niPkofKoná~obno delene! ~lá
ltkovcl sekl'll. Nn'iledujo reprlza. kde 
Zlllllic hlilvnčl téma modlrtkovane v hus· 
lluch a vo violách. Vo vonkali.fch hla
soch f kOntrAbasy !>Odparené vtolonče!a-
1111 a clrcvun~ dvchové nástroJe] sa po 
prvý raz ozvu motlv chorálovel témy, s 
ktnrou potom skladau•r pracuJe až do 
finálr V klavlrl vzntkalíí stále nov6 a 
no\é konlropunkttcké variácie. Ani na 
konci časil sa skladater nevzdáv11 sólo
ve l kadencie. 

ll. ~asť - Allet(ro - te de facto 
sclwrzum charaktrrtzovaným úderným. 
neustále sa opakujúcim rusttkálnvm 3l8 
rytmom. Hudba Je robustná. no napriek 
tomu nie tnstnunfmtAčno ťažkopádna. 

Tým, žo posledná IU. hst Je kombi
náciou sonáty a fURV f spe!.trené vlrtuóz
nvmt ka~klldHml klav!ral. podar ilo sa 
skladAtcfovl vytvor.t dOstolné a brilant
né finále. Z11člna sa pomalým Ovadom 
sólového klav!ra. vytvoreným z motivic
kého materiálu predchádzaJúCICh časU. 

Ns to nsdvllzuje téma. prlpomfna tura 
scherzo. sie v noveJ. takpovediac gro· 
te!.knej podobe. V:táplllf prtnáSa orch<:s· 
let• náp11dnó udurv. osttnátnv rvtmus, 
ktorý dodáva témo o niečo válne,.,r Chd
rakter. Ako vedlajsla téma sonátoveJ 
expoz!cte prl!.tupuje chorál s rytmtc· 
kým kontr!tpunktom v ostatných hht· 
soch. Pt•lpojoné plechové dychové ná· 
str oje akoby uzatváral! tento ftsek. Zno
vu sa vynori chorál - tentokrát v hus· 
llach. v lesných t•ohoch a v trúbke -
technikou prevráteného kontrapunktu. 
(Proces sa uskutočn! este raz, av~ak 
chorál jo lnštrumentovaný v kontrahd
soch, violončelách. violách a v celel 
skupine drevených dychových nilstroiov l 

Nasleduje rozvedenie - Molto meno 
mosso - kde nad neustále opdkutucun 
sa chorálom hrá klavlr virtuózno pasá
že. Po rozveden! nasleduje kadencia !.Ó· 
lového klavlra a expoz!cla fúgv. tnštru· 
mentovaná pre sláčtkv a flautu. Klavtr 
sa pripája až po ukončen! !GgoveJ ex· 
pozlcle a vytvára mohutnťl medzthru. 
Vz6plltl prináša skladatel v porad! už 
tretiu čast kadencie sólo-klavlra. kto
rá vólne spracťlva chorál. Allegt·o vlvo 
virtuóznou gradáciou dielo uzatvára. 

Koncert je výslednicou Zimmerovho 
kompozič11ého umenia, jeho d6klad11ej 
m otivickej prftce a farebnej in$trumetl
tacie. Skutočne zre/6 umelecka hodnota 
slocenskej klavírnej t vorby. 

MIROSLAV PEJHOVSK~ 

Sloven.~l.·é narodné povsta
nre - to srí záblesky olltlov na 
hordrh, obraz drsnej, a pred-
3a lá.,kat•ej slovenskej prírody, 
pred.~tava statočných, obeta
Vtírh bojovmkov, ktorí sa v jej 
lone, neli(adrac na svoj život 
boria za zivot svojej domovr
ny.. . "Idú horou partizáni, 
smeli chlapci odboja, na život, 
amrf odhodlani •. . ", ozýva sa 
mužne statočnosf, sr/a i nádej 
z mui:sf.·t•ho ::boru Partizánska 
na slová bá.,tle A. Prrdavka. 

TEDEÁS SALVA - ZALOSPEVY 

Sloven.~kc 11árodné pov.~tame 

- dramatH·ká predohra ku ko
tleétlérrw zgniavenw fašistic
~·elto vot re/ca, predohra plná 
spravodlirl!lto lllleULt k ničlte

lom aj vrucnej lásky k rod
nej zemi, 11drodu, človeku. Pre
d ohra, ktorá t•ythtr v pochod 
do kroku budova/e(om socia

lizmu - "Slát•nostná predo
llra" pre symfomrký orchester. 

Prešli roky ... V tuka sa do 
mysli spomienka. Spomrenl.-a na 
slávne činy, statoč:tlo.,r aj tttr
penie, na živých i padlých bo
jovníkov, Spomienka, ktorou 
varujťi hory a bojiská, memen
to vyzývajrice ocltrariuvaf v§et
k o to krásne a dobré, čo vy· 
rastlo zo zeme rwsiaknutej kr
volt, lthkou, obetami . . • Tak 
sp1eva ptesetl "Prešli roky" pre 
barytón a klavír na slová bás

ne G. Jlupku: 

Mlčia hory, mlčia i níbaniská, 
d::bá11 svetla lej po okraj, 
ty nemlč, svetu zvestuJ slát•ne 

člny, 

pre!li rol..·y, čas do dejm si 
píska 

bojový odkaz na!ej domoviny. 

MILOSLAV KOIUNEK 

Medzi skladateiml, ktor! svoJOU tvor
bou pozdravili 30. výročie S'IIP, doml
nute 1 TadeU Saha, z ktorého tvorrvej 
dielne vy~!! v poslednom ea~e hneď dve 
d!Pia tn~i>lrovanň Pov!>tanim: Dobrý deit, 
muJI mŕtvi a Znlu!>pevv. V obidvoch dte· 
Iach vzdAvll hold hrdinom !)\,p a su· 
časne posuva svoju tvorbu do nových 
obsnhových l vvlndrovacirh polôh. 

Su tva komponoval Zatuspevy (od mP.· 
nené v su ťaži S tlF k 30. výt·očlu SNP l 
pre rOznot•odo obsaden\• ensemble: só
lový soprli n, rot:l t litora , Iri miclan~ zbo
ry a skupinu nblrojov puzostávaiúcu 1 

flauty, buklarinelu, violy, kontrabuu a 
batérie biclch nblrojov. TPxtový pOdo
rys d!Pla tvori výber ntekofkých basn! 
Milana Rít f usa. Zdá sn, že Rúfuc;ova nel
ná a pritom exprPsfvnn lyrika so ~ll· 
ným nábojom angutovt~nostl a velmi 
svojr6znyml bci~nlck5•ml obra.::ml na bázo 
viazaných vert.ov sa st.tla Sa!vovl prf· 
Cažllvou - nn'>vOdCuje tomu použitie 
Rúfusových predlOh v obtdvoc)l sklad· 
bách venovaných S'IIP. Básne " Frag
ment", .,Večer na Oumbieri ", " Chryzan
témy", "Smrt" a ,.Chlapec" prezentujti 
ntekofko v9razových a významových ro
vin, ktorým zhruba zodpovedá al Ich 
hudobné stvárnenie. jednotliv9m bás
ľ\am sú venovnné lcdnotllvé čast! skl ad
by, dlžka textu pt·aktlcky determinuje l 
ostatné hudobné stvárnenie, ktoré veta
ka SalvoveJ charaktertstlckel prác! s tex· 
tom nepôsob! nijako nevyvážene. Ne· 
sporne slinou stránkou 2alospevov Je 
právo vofba textovej predlohy - Salva 
sl je toho zreJme vedomý, a preto po· 
čas celel skladby necháva text rectto
vaný a 19m naprosto zrozumttefný. Cel
kový priebeh diela je takto zretelne 
podriadený textu, pričom hudba tu nie 
)e púhym Ilustračným sprievodom. ale 
zohráva predov!letkým tntenztrtkačnťl 
úlohu, dotvára nálady a situácie evoko
vané verbálnou výpoveďou básnika. Po· 
klal Salva disponuje textom v zborovej 
sadzbe, pracuje s vetnými a slovnými 

PIERRE COLOMBO o 
Sva Jčiarsky dirlt(ent Pierre Colombo 

n t. Je na ej lludobnej verejnosti nezo6· 
my. Bratislavské koncertné obecenstvo 
J1o pozná z viacnásobného hosťovania 11 

dirigentským pultom Slovenskej fllbar· 
mllnle, kde si tento sympatický umelec 
zfskal uznanie najmä skvelou i nterpret6-
ciou W. A. Molarta a diel f rancúzskych 
lmpreslonlstov. Málokto vlak vie, že po
pri svofel reprodnktnej dráhe sa Pierre 
Colombo s rovnakym zaujatim venuie l 
kultftrno palitickej a ort(anizal!ne j f in· 
nosti so Alrokým medzi národným dosa
hom: z mnohých zverených postov azda 
najvýwamnel le je i!Jenstvo vo výkon
nom vý bore Medzi národnej hudobne! ra
dy Unesco, kde Colombe u ž llestnásty 
rok zastáva runkclu prezidenta Medzi
národnej t rib6ny skluda tefov. Pri prfle· 
Htostl posledného bratislavského kon
cttrlnóho vyst6penla v má-ii t. r . pof la· 
dali amc umelca o krátku in f ormáciu o 
v~eobccno .•• charaktere práce telto dél· 
l czl lcj in~l i tft cie i o výsledkoch Jel po
aledného zasadnutia: 

, \fed.inarod 11 tribrina skladateCov, 
2alo!e•ru ruht Jý5J. je nuj~tariiou spo
medzi $(y-.;•lt met/:mrirndnýcll tribún 
."..&Do ( paraU:I/le ' nou pracujú i {r.-

MEDZINARODNEJ 
TRIBÚNE 
SKLADATEIOV 
bútly hudby Azte a Afnky i .\1ecl:rnúrod 
llá trrb1í11a m/adyrh tll/erpretot•) .. \fedzr 
členských tléa~ tmkov pa/na ro::hla.~oľ~ 
stanicft skoro v!ietkych eurupskycll kra
jill, Japonska l USA; ka:clý uca.~tmk· má 
právo dodaf do J.·ompv:ri:neJ sritaie 40 
mmtl t 11ovej hudby. ~a ka:doroč11om :a
sadrwti Tnbtíny, l.·t o ré sa pravrdelne 
,,cltddza v Paríži, vyhodnocuje sui aztlá 
komisia spomedzi destatok skladteb naj 
repreze11tatív11ejsie a najltodnotnejliie 
d1ela a vrlazné skladby odporríča tla roz
hlasor~ vysrelame vletkým tíča.~tníkom. 
Je ne~pomé, ie sl..·ladatel.~k·é stira:e 
Une.~ca llaclobtícl ajti u kontexte stíéa.mé
ho lwdobllťlto :ivota čoraz vličši rý:nam. 
V priebehu 20 rokov svojej exi~tellrte 
pre:entot•a/a Tribúna u: vwc ako 1500 
hudobn!i•·h ([ie/ a uviedla do sceta vyse 
1.2LIQ JALad.úcl'o z~nai,u.c&CII autorou, : 

fragmentmi, naJmA s t9ml, ktor!§ sa 1 
hladiska významového kontextu Jednot
llvýrh strof a bá!.nl javia ako klúčov,, 
\,(';tt'IOdka text zawteva spolu s vokál
mr. v ntrkulkych usekoch sú slová roz
delené medll jNinolllvé zbor ové party. 
Vo fok i Ctre zboru ~~~ stretávame tak s 
opAkovanými modelmi. ako ul s evoluč
ne r otvlfHným (presne notovaným l pás
mom. Purt t'OCIH!Iora je lun na nlckofko 
málo mtesli!Ch rytmicky pr ectzovaný, 
vlnstná výrazová ll dynAmická r eallzá· 
Cla hovon•nOho textu Jo ponechané tn
terprPIOm. 

lludobné <;prarovante Zalospevov opäť 
potvrdzuje takt, že Salva Je skladatefom 
s osobll9m. Jemu vla&tn9m hudobn9m 
prejavom. V parttture nachádzame tak
mrr vsetky charak teristické znaky Jeho 
hudobnej reči. ZárovPil nás však upúta 
nlekorko nových, v9znamných prvkov. 
Prodovšel k9m je to Inšpirácia jazzom. 
konkrétne vokillnym swtngom typu il l a 
Swtngte Singers, ktorá je v SalvoveJ hu
dobnej tvorbe anticipovaná uz v Baga
tele pre husle a komorný Stlbor. Salva 
diSI>Onufe celou škálou jazzových prv· 
kov prakticky na celel ploche Zalospe
vov: od tempo dl blues cez swlngovt 
spev sólovl!ho sopránu 1 zborových par 
tov (najtastej~le na vokály .,va-ba
dap .. " u pod.), beatové modely·ostlnil· 
La v batérii blclch nllstrojov až po quasl 
off beatové akcenty zberu. resp. nástro
jovPI skupiny. Je zrejmé. že tak rytmus. 
ako l cel ková sadzba en~emblu vypl9-
va zo spomlnaných dvoch polOh - z 
jazzových vyfudrovaclch prostriedkov 
(ča& té synkopy, Improvizačné rozvila nie 
modelov v nástroJových partoch, vokál
ny sw n~ . .. l 11 zo Salvovho prlznačného 
sk!.tdtlll'fského prejavu [stmultantzwy. 
symPtrtcká sadzba v zboroch - mimo
chodom, miestami prtpomlnafť\ca zboro
vé partie z Margity a Besnel. po!yryt
mtka, polymotrtka atd.). Po tempove l 
stránke nenachádzame v partitúre pod· 
statné zlomy a kontrasty. Dominuje Tem-

l.:tor(Jch niektorl 1a dnes u~ vríraznfími 
repre::e11tantmi svojej generácie. Toho 
rocné zasadnutie Med;:inárorir~ej tribúnv 

po 41 blues (MM·SO, 150). prípadne dvoJ· 
násobné tempo (MM 100), miestam! po· 
u.t!té simultánne. Melodika je ponlmavá 
vorne sertálne, je tu vldltelný Salvov 
dujem o tvorbu Lutoslawského - jed· 
notllvé purty valne rozvijajú ntekolko· 
tónové modely, resp. disponujú ostlnát
nymt pásmllml, vyčcrpávalúctml skupinu 
tónov v rôznych permutártách. Pritom 
Jon s vefkou rezervou mOžemo hovot·tt 
o existencii r adu. resp. Jeho variant. 
Casté sCt sekundové, kvartové a septimo
vé Intervaly. 

V sadzbe dominuje samostatnosť Jed
notlivých hlasov. relallvna nezávislost 
na pt·tebehu susedných portov. prevnž
ná vllč~lna úsekov IO ponlmaná poly
fónne, no s v9razným komorným elle
nim, natma v miestach, kde nie je po
utttý zbor. Takmer pod celým hudobnvm 
tokom plynie osttnátne pásmo blclch ná
strorov, vytvorené zo striedania rôznych 
.,beatových" modelov. Dynamický prle· 
beh Zalospevov s trom! kulminačnými 
plochami zhruba sledule dynamiku bás
nickej predlohy - najdynamickeJšie a 
najdramallckelšle m iesta v Salvovot 
hudbe zodpovedajú expres!vne na!lnten· 
zlvnej!lim veršom Rťlrusových básni, 
konkrétne v častiach Vefer na Oumbte
rt (obraz vojakovel smrt! ), Chryzanté· 
my (protest proll vojne) a Smrt. For· 
mová stavba skladby vyplýva taklleZ z 
textovej predlohy, je prlezračná, s do· 
m lnujúctm evolučným charakterom [so. 
mHové a variačné prvky). Celkový prle· 
boh jednotlivých časti sa podriaďuje 
verbálnej výpovedi - Intenzita, hustota 
sadzby, tempo l rozsah jednotlivých diel 
čich ťlsekov dotvárajll atmosféru navo
denú textom. 

SaiYove Zalospevy si skladbou s vf· 
raznfm emocioo61nym nliboiom, nru§u· 
j6clm obsahom. bllzkym tak svojimi myi
lieakaml, ako at I ch stdrnenfm p05lu
chUom dneiných dni. 

VLASTA ADAMCIAKOVA 

skladatetov sa uskutočnilo v áňoch 13.-
18. mája. Na siita~l sa Ztičastmlo 29 
roziLlasovtích stanic z celého sveta, kto · 
ré prihlásili spolu 77 nových .~klad1eb. 
Ceskoslovensko repre:entovali §tyri drc 
la: talospevy ž.erty bojovníka - od mla
dého pražsk·éllo .~kladate{a Ladrslor~a 
K u b fk a, Slacrkot·~ kvarteto Jaria 
Ta u s ing ra, 8 u r l a s o v a Hudba pre 
~tyri sláčiko1·é •ta.~trOJC a Parí k ot' a 
elektromck·á So11áta pa~toralls Zo .tli · 
nej. neob11čap1e vwuvnatlej kotlkure/1-. 
cie vy§lo to/Ltn roktt Vl(a::tle drelo ho• 
landsk·éllo sktadatel a ll A\ SA KOX A 
L'allegrra pre soprán a orcl1ester - m 
uenénc pusobwá a poslucltacsku vďač

nd skladba. spracrívajlica objavným sp6-
sobom výdobytk11 pop-mttsic. Z ostat 
ných stífažných skladreb odporuétla k·o· 
misia na ltudobtté vysrelatue štyri c!al.
Jie skladby - eusls Il. pre mie~artý 

zbor, violončeld a ko1ttrabasy od mra 
dého potského autora Marka St a
c IL o 1V s k é ll o, 11lbavý, nekonvenčne 
emociortólny talospev ženy bojovníka od 
E.. K It b l k a, Koncer t pre klavír a vet.
ký orchester 1'apo11ca Telza Mat s U • 

m u r • • Rondo pre flautu tt malfi o,.,. 
chester oli Sah;atorlr $ e i a rr ln a." 

LHN!P 
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ORBA e T~RBA e TVORBA e TVORBA • TVORBA e TVORBA e TVOIM . 

IVAN HRUŠOVSKÝ- CESTA KU SVETLU 

Pro svoju triló,l!iu mletaných 
zborov Cesta ku svetlu sl Ivan 
Hruiovský vybral verie Pavla H O· 
ro v a zo zbierok NIOBA MATKA 
NASA a OEFILE. 

Bésnlkova žeň z roko.v 30-tych 
1 40-tych je zhat n6 , jeho veria 
u tematicky viažu na druhti sve· 
tovti vojnu : s6 poznaten6 krutým 
ptitosom udalosti, seizmo~traficky 
uznamen6va(ú veci elle stralne(· 
-ie, nez aktikofvek :nrtitenti pred· 
stavivo.sť. V lídesnom svete zrti· 
caných idetilo• sa Horo• pohybu· 
je, n11prlek vietkému, s 'fierou; 
nie (e len paslvnym komenttito· 
rom, ale a( zveslovalefom ntideif 
s'fltle(le( bud6cnos ti . V t e tto kriv· 
ke, nas meronne( od na(taUich 
pruitých chvlf k tulen6mu, eo 
musf Jtrfst a pride, u ., troch 
kf6Covfch bodoch skladater po
u stavll a d11l veriom nov~ roz· 
mer v tónoch. Zhutnil predlohu 
do troch nnzti(om. prepojenýcJt a 
vrdome usúvzťatnenýcb s kratiek. 

copakule básnika, protdra (e· 
ho slovti do novej podoby, hne· 
tie l skutočnost i bbnlcki trans· 
1ormticiu, z dvoch ohnisk vyché· 
tba, prid6vajtic svoj vlastný pO· 

stoj. Výslednf tvar je vlak opros· 
ten ý od vietkých zniimok vntHor· 
n i\ho umelcovho ziipuu, (e vycf· 
t11ný 1 bezprostrednou Istotou a 
l11hkos tou. 

V Hruiovaktho 11borove! tvorbe 
je jeden stily moment, precbtidze. 
jicl od skladby ku skladbe. Zmy 
l>el iednotllvého slova rovnako a ko 
zmvscl cellstvl>ho bll!>nlckého obl'ft 
zu má v !Pho zhudobncnl dOle 
/llú, pr10m J>Odstatnu funktuol>ť 

ir• je to autonómna h udba a v6· 
be1: v nej nie (e zanedbatefné, čo 
SR spieva. ti ui: sa chce zmocniť 
nálad y, a tmosré ry predlohy vcel· 
ku, či chce v ~~namovo vyzdvih· 
núl len jede n· fedinv vý raz. stiln 
vychádza " tex tu. A okrem toho 
!e si vyberA ve rie s citom hudob· 
nika a vypo~tovantm vkusom bh· 
nika. doktl i e al to hlavné. Totiž 
- vie prečo plie zbor, prečo sa 
ncnecbA textom len tnipirovať pu· 
vedzme k 1ymronickej bbni. Po· 
znA obmedzenia, ktoré, z toho vy· 
plývajú , i noje moi nosti : prhe 
tento ve ri, táto myillenka a nie 
inA sa mo piiči , hovori k nemu , 
rezonuje s nim. Nechce jo hud· 
bou zniisllnlt, poprieť, skor na· 
opak; z bbne·objektu robi b6sei'i · 
subjekt. Raz vypcrvedané slovo o· 
tivuje prizmou Ylastného pre!it· 
ku. Interpretuje ho (dm sebe l 
pre nAs) a povyiu(e. Prečftame sl: 
,.nadarmo volU fudia (one sa tt 
leo jedovatý t6n zrady) up rostred 
grnitatného mlčania nebies". 
Biisnlk mti celti lkAiu slov; raz po· 
vie prtlzdnota a Inokedy tisic 'fOr· 
i ov, snailac sa (u vyfadrit. Skla· 
dater to musi lnAC, nepohybuje sa 
v primárnom komunikačnom aya· 
tlime, nepoulfva tie tak kr6sne, 
jednoznačné slovA. NU sklada · 
ter sa slovu . kori, chcelo by sa po· 
vedať, keby nemal schopnost od o· 
kryť utajené, onetliť zamlčané, 
nanovo vypovedal' o tom istom -
tónmi, hudbou. Obidve zložky pre· 
piija do významovo fa~~nel a emo· 
ciontllne pclsoblvef itruktúry. Prti· 
Ye vd'aka tomu sa nim použité 
prostriedky, jeho jazyk stáva čim· 
sl, čo stráca na dôležitosti. l!o sl 
ani neuvedomufeme. Ak po11tavlme 
k sebe Tri madrigalové impresie 
a CESTU KU SVETLU, v ich syn· 

tni ntljdeme milol!o apoloi!n6. Ale 
ak al leb vypolluleme, zaraz! aál 
palbuzoost. Je v n ich zretefati 
konti nuita, spiitoať, hoci na led· 
net strane stoji •epot. intonačne 
nerl.rovanA recitácia , glllll8od 6, 
a ieatorika a na druhe( "tradičný" 
spev, klasick y čiste vedenie hla· 
suv, znovuobjavenie són ickel l vf· 
razovej prasily tro(nuku. Mole· 
me to nazval inleJ~ritou tvorhnl 
osobnosh, úprimnoatou cltenia. U 
lfrulovského je výsledný tvar, bez 
ohfadu na pou t ilé pr ostriedky vid y 
sno•o priezrat ný, obdivuhodne IÍ· 
i!inný, pritom ro.em11nltý a farebne 
bohat~. MATKA ZEM (1942) sa 
opiera o istotu nezlomnfl , pretr· 
vavajúcu a zoatha(ic11. V bianl l 
' Hrulonkt\ho zbore (e dominan· 
tou zvolanie - " ty n ie, ty nie". 
ntah ujflce sa na ten zhrak jes· 
h·ovania , na naiu pripfítanoaf ku 
kbku zeme, kde ntia poi!ali mat· 
ky. fnJ sa kaldA strofa konči 
- " hudobnom pretlmoi!enl ie to 
durový kvintakord. Ten latt 1111· 
stup, vy(aaňuj6ci a prei!lltufacl, 
nájdeme aj v zherei!nom OEFtL2. 
Puchopitefne. celok le bohatý aj 
na zlo~llejlie tvary. v maxlmilne 
koncentrovanej podobe vyutln 
melodické fragmenty, gradujice 
polyfonícké úseky, obdivuhodne 
rleli dynamický proces. Ak som 
dak spomenul čistý, rtbeznt trot· 
zvuk - problém nie te • tom. te 
sa ul opotreboval, ale aby nebol 
k ostatnému ·~razi vu Iba prida · 
ný, aby nepôsobil v kontext11 eu· 
d zo, aby nesuploval rlhme Iné ve· 
cl. Nakoniec, to je at problém mo· 
d erného umenia - aby sa ne· 
odcudzovalo t•orcovt i konzumen
tovi, aby sa netvárllo, aby ne· 
c hcelo byť nlei!lm. to ie proti le· 
ho podstate. Moi no na kald6 fud· 
sklí činnosť plati, !e na(skvelej· 
iic výsledky prichtidzai6 ytedy 
ked' člo•ek nemôl e ináč , ak robf 
v súlad e so ,sebou samým. han 
Hrnlonkf k takým typom. k tým ' 
ilasln ým patri. l . -?:.i>lllt C./t!.lf 

t4: PEf llO v SK9f' 

ANDREJ OČENAS -ZVONY 
:>.ajnovsie skladby zaslú~llého 

umelca Andreja Oéenása, su in
špirované 30. výroč1m Slovenske
ho národného povstania a oslobo
denia na~ej vlasti. Sú to: symfo
niCká predohra ,.Plamene ml! ja", 
taudatórium "Miloval som ta" a 
sonáta pre klavlr "Zvony", d ielo 
44. 

Posleáné dielo Je ~aujlmavé 
prcdovsetkym svoj1m programo
vým obsahom, ale Lie~ tým, že au
tor dava verejnosti svoju prvú 
sonatu pre klavlr. Je to skladba 
vysokého dramatlckeho napätia
venovaná hrdinom Tokajlka, zná
mej obce zo S~P. ktoru faslstickl 
uchvatitelia vykynozlll a vypáli
ll. 

Styri časti sonáty majú túto 
p rogramovu náplň: l. Zvonili zo
re - Allegretto, 11. Zuomla krv 
- Allegretto moderato, 111. Za
mlkli srdc1a - Rubato semplice 
e amoroso, IV. Bije svedomie -
All eg ro v ivo. 

V jednote obsahu a formy, ply
ft le tok dramatickej hudby, s tvár-

nenej do vh·tuóznej f01·my, mocne 
gradujuci az k vrcholu poslednej 
časti. 

Prvá cal>f - Zuoraili zore - m ti 
viac-menej charakter úvodnej 
hudby - prelud la, a je u~ po<:o
ruhodnä pre svoju dynamlcku 
stränku, ktorá je na pla nisslmovej 
úrovni, v najvyi;~lch polohllch na
stroja a len éas od času vyusťuje 
do fortissimovych akord lckých ú
derov. Je monotematická a svoji
ml kvartovyml a kvintovýml In
terva lmi evokuje pr lrodné zvu ky 
prebúdzajúceho sa noveho dňa. 

Druhi! čast - Zuorula kr u - mii 
dravý toccatový charakte r , po
dobne ako predchádzajúca éasť 
motorického rázu. 1 výrazným 
prvkom sCorza tových úderov ma 
lej sekundy v ravej, neskôr v pra
vej ruke. Traglčnosť hudby vý
stižne zvýrazňujú akordlcké úde 
ry, expreslvne veľké intervalové 
skoky, časté zmeny taktu , k'toré 
priam plasticky vykresľuje r ú tia
eu sa bezcitnosť vyčiňajúclch vra
hov a paličov. V obidvoch čas-

tlarh môLme sl ja~ne predstavi( 
červenú farbu: naJprv vychad ?a · 
jUceho s lnka prebúdzaJúceho sa 
rana, potom prellate; krvi po· 
strieľaných nesťastných obeti a 
plameňov horiacej obce. 

Tretia časť - Zamlklt srdc1a -
je časove najdlMia, bez taktove
ho označenia a má rubatovu ago· 
g1ku. Z bolestného trojtónoveho 
motivu g, fis. b a jeho maJstrov· 
ského spracovania vyrast11 smu
točna hud ba PI'E' mučenlkov. kto-
1'1 polozili svoje zivoty za nasu 
s lobod u. 

Stvrtä, posled nll čast 81je 
svedomte - je brilantné virtuóz
ne finéle soniity. Je mementom. 
ktoré mis svoj im strhujúcim mo· 
torickým tempom nabád a - "ru
dia bdlte!". 
Očenášova sonáta pre klauir je 

pre suoju inšpiračmi :t•ukofareb· 
mi bohatosf a neusedn6 piartist ic· 
ké st várnenie k ualltaltune r1ouým 
artefaktom slovenskej klavírnej 
t vorblJ. M. PEJHOVSKY 

JÚLIUS KOW AL SKI V. SYMFÓNIA 
V. 3ymf6ma Jtillusa Kowalské

ho s podt itulom .,Par ttzánska" je 
venovaná 30. výročiu SNP a pod
ľ.a vyjadrenia a utora, in§pir ova ná 
touto vel kou epopejou s lovenské
ho národa. Dielo bolo v súťaži, 
k torú Slovenský hudobný fond vy
pl!>al k 30. výročiu S 'f' odmene
né ll. cenou, pričom prvii cena v 
oblasti symfonickej tvorby nebo
la udelená. Premíerovo odznelo na 
Hudobnom festivale v Piešťanoch 
v ln terpretiicli Stá tnej filharmó
nie Kolice a jej éfd irlgenta Bys· 
tr ika Rezucllu. Zdá sa, že V. symfó
nia je vyvrcholenlm doteraj ej 
l<owalského symfonickej tvorby. 

Dielo je trojčastové s klasic
kým pô dorysom: rýchle- pomaly 
rýchlil. 1\akoľko prvá čas n ie je 
plsa ná v prlsnej klas ickej soná
tovej forme a j11 pojená s dr u 
hou časťou attacca , pósobi celá 
symfón ia d ojmom velkého ronda 
najvysšieho typu. Značne k t o
muto dojmu prisp1eva skutočnosť. 
že hudobný materiál valnej časti 
vychádza z melodiky d ruhej hu
dobnej myl.ltcnky ča'lll prvej a 
t vori aj uvod k casti tretej. Tým 
dos tAva cela sym fónia ureleny 
charak tE-r a je verou interpre ta
~atA, ako "* straalw ..._ 

la využije. Melodik'& diela je tvo
rená voľným použitim dodekafo
n ických postupov, čo t rochu ube
rá na kontrast.nosti melodického 
ma teriiilu. Zéklado"' výstavby sa 
preto s táva rytmus a dynlliDlka, 
ktoré sú h lavným nosltelom ol}
sahu d iela. Faktu ra - v partitú
re na pohľad jasná, je pre pos lu 
cháča dosf zložltä , preto vnlma 
predov e t kytn rytmický a dyna
mický tok. Kompozičná technika 
je a ko vždy w Kowalského per
fektná, čo je výsledkom znameni
tej Sukove j §koly. 

l k'eď pruá čast symfónie -
Allegro - nie je pfsa ná v soná
tovej forme v klasickom chápani. 
nachlld zame v mnoLStve melodic
kých obmien d ve dominujúce myil
llenky, z k torých prvá je vlas t ne 
ziiverečnou témou IV. symfónie 
"Revolučnej", venovanej 100. vý
ročiu Parlzskej komúny. Zaznieva 
v niekoľkých obmenách a posobl 
dojmom hnE'vu a vzdoru. Druhé 
myšlienka, k torá sa v zlozitom 
hud obnom t oku poslucháčovi 7a · 
fixuje, je vllznehq az traglckt'ho 
charakteru a objavuje a v c<'l<'.i 
symfónii , 

Druhá časf - Adag io - po!>o-
11( ct~om vorneho, akoby neus-

porladan~ho sm\itočn6ho pochodu. 
Je s t avaná v mohutnom dynamic
kom oblúku a je pint smútku, bo
lesti a tragiky. Je t o najpôsobi
vejšla časť symlónie a nak'orko jej 
rytmický l melodický c harakter 
tvori ú vod k tret ej časti a obja
vuje sa a j pred jeJ dramatickým 
ziiverom, stéva sa vlastne druhé 
čast domirnmtott symf6rt ie. 

Treti« last je najdramatlckej· 
§la a jej h udobný materiAl je naj
kontr astnejšl. Upr ostred p rudké
ho toku melod ickej spleti u náša· 
nej dravosťou ry tmu sa obj avia 
náznaky radosti s tvérnen6 taneč
ným i ryt mami - ale Iba na kra t 
ko. Trag ické tóny llvodného Mol
to s ostenu to sa obJavujú niekoľ
kokrii t, kruto zah lúsa j ú rados tné 
rytmy, k toré sa v tvrdom prud
kom zápase n plna jú k úsečným. 
ry t micky d ravým vrcholom vo 
ff f. Prekvapi a zamyslieť prlnuti 
zvuk zvon u, k torý sa vyplupnť' zo 
~averecneho hlučného a kordu a v 
plachom chvenl do l nieva - al a 
rolplvnie v a kýsi otáznik. 

\1ol no. le Kowalskl uval ujc o 
revolučnej t r llogll a odpo\<'d na 
.-avcrečný ot:~znik prlnrsif' jt>ho 
Vi. ymfónia ... 

ANNA KOV.UO\IA 

l GRAMORECENZIA 

Slovenské hudobné vydavatetstvo OPUS pohotovo rea
guJe na na jakt uálnejsi bod n<~šho spoločenského livo. 
ta, na prebiehajuce o!>lavy 30. vyročla Slovenského ná• 
rodného povstania. Je ozaJ chvályhod né, zo táto vý
znamná ~dalosť sl nal>la dos tatok priestoru aj na gra
mofónovych nahrávkach . llt·d lnskú kapitolu novodob~;rh 
d eJin 'llovenského naroda pripomfna OPUS kolekciOU 
gt·amoplatni, z ktorych kozdä lnym spósobom prlnllsa 

porn ienku na u e pamä t né d ni. 

'\'a ntmke Slovcn~kč 11árodn~ pousta11ie s podtitulom 
Dokumenty. ktoré houorta ~oa str·etavame ~ narod•rým 
rtmelcom Vt11amom Zaborským , Jartom Kl11nom a Euou 
Rysouou, kton za ren e V/admura Rusktt účinkUJÚ v h
ter~rno-hudobnom pasme podľa scenara Ing. Vasila 
1/orkoulča. CSc. Umelecky, historicky 1 technicky hod
notna nahrHvka do lala vkusný obal s fart'bnou l'ť'pro
dukclou banskobystrického pamätnlka (autor Karel 
Plicka). 

Oal&la z kolekcie gt·amoplatnf venovaných 30. výro
ČIU Stovenskeho narodného povstama mil nálov Po do· 
lt11ach. ltorach . .. Snlmka predstavuJe akýsi prierez po
krokovou p1esnovou tvorbou naštch (M. '\ovák. L. BUI'
Ias, Z. Mikula ) l sovletskyeh autorov (Aturov. A. 'o
vlkov, V. Zocharov). Na jej reallzlicli sa podielali or 
chester a zbor Vojetukého ttmeleckého st.ibom kpt. J. 
l\álepku, Slovenský /llharmomcký zbor a Detský zbor 
Ceskoslouenského rozltla.~u u Brattstaue. Sólové party 
boli zverené Paulout Slov jakovt, Robertout Sztic.\ovi, Mil · 
ke Mistríkovej, Joze{111e SestákoucJ, Fra11ti~kovi Livoro
Ut a Jozefov' Se.\láf..:OIJI, recitáciou spestrili nahravku 
Jan Valerttík a Helena Ta11C1ková, d irigovali Jozef VaJ 
loucll, Jaroslav Krátky, Mi/011 Nouak a Jár1 Mária Do, 
brodlr1ský. O vysokú technickú uroven nahrávky sa Is
te v nemaleJ miere zaslu .dl mu.Jster zvuko11ej ré<:lc Vla
d imir Mar ko. Zad nll strana obálky prinasa uvod do 
atmosféry prostred nfct vom poetického textu Stefana 
Ladillnského. 

O tom. ze Slovenské nllrodné povstanie a jeho dneš• 
ne 30. výročie bolo !>llnym lnsplračným podnetom pre 
~lovenskyl'h hudobnych skladatelov prinä&aJu s vedec
tvo dve gramoplatne albumu Slouer1ske národné pov., ta. 
•tie v hudbe. Táto posledna ukažka z kolekcie monote
·nalickych snímok OPUSu vznikla v spolupraci s Ces
koslovenskym rozhla!.om v Bratislave. 1\áJdeme na nej 
cet·stvé diela nal>lch skladaterov. z ktorých mnohé po
známe uz z nahrávok SII F a ZSS. Ortdrej Malachovský 
za spoluučinkovama Symfomcf..:cho orchestra Cs. rozllla· 
su u Bratislave a s didqcn tom Ondrejom Lenárdom 
presvedčivo in terpret UJU S1yri piesne pre bas a or· 
chester Hory a srdce Milana 'o' á ka . Já rt Zunmer skom
ponoval Koncert pre klavlr a orehester· č. 6, op. 71. 
\a nahrávke sa nllm autor predstavuje zát·oveň ako 
mterpret (opä( so SymfotHC'kým orchestrom Ceskoslo· 
Penskčllo rozhlasu u Bratislave a dirigentom 011drejom 
/..crtárdom). Druhá platňa prlnlísa jedno komot'll6 vo
kalne dielo a dve sonátové skladby pre klavlr. Nuw Ifa. 
:ucllouá ll kla vir istkou Euou F1scherovou-Mart voňoi!Ott 
nastudovali Tri poézie na S. Sčlpačeva - Plesne pre 
mezzosoprán a kJavlr od Ota Ferenczyho. Poéma - so
náta pre k lavlr Dušana Martlnčeka našla ldelilneho in
terpreta v I uanoui Palouacoui. Tatjana Fraríoua sl vy· 
brala prlťažlivé, r ozmerné dielo Andreja OčcoUa -
Klavlrnv sonátu op. 44 Zvony, ktorú autor venoval hr
dinont padlým pr i Tokajlku. Poznámky na okra j uv•
dzaných diel napísali Alojz Lukniir a Mariiin Jurlk. Au
torom farebnej fotografie na titulnej strane je Ing. 
" · Lorenc. Pla tna bud<' v1taným prlrastkom do disko-

•ky záujemcov o naJ~uéa'lnejšlu ~lovenskú hudhJ 
D K. 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Antoni Wit 
mladý potský dirige11t, laureát Karajanovej scífaže 1971. 

Ospech na Karajanovej sút'aži mal iste praktický 
ohlas. 

- Najmä v zahraničf. Bol som Karajanovým asisten
tom pri Veľk'onočných hréch v Salzburgu a dirigoval 
som tam aj jeden symfonický koncert z Mozartovej 
tvorby. Potom nasledovali koncerty v Turine a Miláne, 
kam ma pozval člen berl!nskej poroty, ináč ume lecký 
riaditeľ orchestra Teatro Reggio Luciano Chailly. V Mi
lane som dirigoval orchester Angellcum, vystupoval som 
so stuttgartským rozhlasovým orchestrom, mal som nie
koľko koncertov v NDR, a to aj s poprednými telesa
ml ako Berlinsky symfonický orchester alebo drážďan
ská Staatskapelle, teraz som koncet·toval na Pražskej 
jari. Doma ml laureátsky titul n elako výrazne nepo
mohol, uz pred súťažou som mal dobrÚ poziciu. Bol 
som druhým dir igentom Poznaňsk'ej filharmónie a občas 
s om dirigoval i vo Veľkom divadle vo Varšavt>. Pred
nedévnom som sa stal umeleckým šéfom Bydgoštskej 
fjlhurmónle. 

Co na vás najviac zap6sobilo v Karajartovej stifaži? 
- Rozhovory s majstrom na tému - práca s or

chestrom. Karajan je veľmi zaneprázdnený a nemohol 
sa nám venova ť , ale keď si našiel volnú chvíu, stálo to 
za to. Najviac mi utkveli v pamäti jeho pokyny, akými 
pŕostriedkami dostať z orchestra maximum. !ažko to 
reprodukovať, hoci by sa o tom dala naplsal! celá kniha. 

Studovall ste aj v zahraničí. Aký význam tomu pri
kladáte? 

- Pol roka som bol u Nadi Boulangerovej vo Fran
cúzsku, v lani som sa zúčastnil interpretačných kurzov 
v Tanglewoode u Sej! Ozawu a u nášho dirigenta Skro
;waczewského, ktorý je uméleck:ým riaditel'om orchestra 
v Mlnneapollse. Bolo to však iba akési doplnenie môj
ho študia doma, získanie ďalších skúsenosti. Vše tko čo 
viem, ziska! som za svojho pobytu na Vysokej hudob
nej škole v Krakove od prof. Czyia. 

Zmienili ste sa o t om, že d irigujete aj vo var§avskej 
opere ..• 

- Naštudoval som tam Traviatu a Barbiera, ale di 
rigujem aj ďalšie diela, pomerne často, av'šak s tále lle 
isté. Karajan nám tiež radil venovať sa sústavne oper
nému zám·u, lebo je to iný druh práce, poskytujúci 
nové problémy, ktorých zvládnutie pride vhod i pri kon
certoch. Na budúcu sezónu mám v Malmo naštudovať 
Aidu a možno aj v Teheráne nejakú operu, lenže ešte 
neviem akú, ale dúfam, že to bude niečo zaujlmavé. 
Keby som sl mohol vybrať, zvolil by som sl predovšet
kým Cajk'ovského Pikovú dámu, ktorej hudbu mám veľ
mi rád, Komediantov, Tristana a Tannhäusera. 

Aké úlohy vás čakajú na lcortcertnom pódiu~ 
- Predovšetkým koncert s Berllnskou filharmóniou, 

na ktorom uvediem Lutoslawského skladby. Potom pôj
dem znovu do Milána. Pretože v Malmo strávim tri me
siace, po spom!nanom neštudovanl Aidy budem tam di
rigoval! l rad r epríz, muslm dohnať svoje povinnosti v 
Bydgošti, kde som si dal náročnú úlohu - uviesť čo 
najvl&c diel, ktoré sa na koncertných programoch uv6-
dzajú len sporadicky (Mahlerova 2. symfónia. 2ivot hr
dinu od Richarda Straussa, Berliozova svetská kAntáta 
Lelio) a niektoré oratóriá. MIROSLAV SULC 

E RNEST ZAVARSKf 

Kdesi na začiatku spomienok na 
Poľsko a poľsl<'ú hudbu t o bo

ll vychádzky v Zakopanom, keď 
sme, vtedy mlad! študenti s bo
jazlivou úctou a v tichosti pre
ch~ d.:ali okolo neveľkej drevenej 
vilky Atma, aby sme nevyrušovall 
jej obyvateľa hlbokých a smut
n.ých oči, v tom čase už chorľavé
ho, najvýznamnejš ieho poľského 
skladateľa Karola Szymanowské
lto To bolo začiatkom tridsiatych 
rokov. Vynarall sa v pamäti pria
telia. bra tla Kowalczykovcl, zna
menitý organista prof. Mistrzyk, 
slt>pý spevék Crusozczyňski, ale už 
aj Witold Rowicki a jeho prlater 
Krzy.~ztof Borz~dowski a veľa 
Iných, najmä z Krakova, neskôr 
z Varšavy. Jednou z vtedy vý
znamných posttiv poľského hudob
ného života bol Valeriarl Bierdia
jev s jeho popol'štenou ruštinou 
,.Je vas prošu panowle, jeszczo 
raz" pri opakovan! nejakého 
ťažSieho miesta na orchestrálnych 
skúška ch. Silným zéžitkom v 
stretnutiach s Chopinovou hud
bou bol koncert vtedy slávneho 
Egona Petriho, avšak až každo
denný styk cez celé prézdniny vil
rl v roku 1936 či 1937 s vtedy eš
te mladým Witoldom Malcuzyrl· 
skim a jeho už v tedy vynikajúcou 
inte1·pretáciou Choplnovej hudby 
ml spr!stupnili jej krásu v celom 
rozsahu majstrovej tvorby. 

Popri štúdiu kompozície dostal 
som sa v Krakove do kiav!rnej 
triedy vynikajúcej prof. Stelfovej, 
nPvediac o tom vtedy, že asi v 
tom čase, ba už aj skôr, študo
val u nej aj veľmi nadaný Ján 
Ekier. To som sa dozvedel až ro
ku 1947, keď som ho, vtedy už 
ako jedného z popredných poľ
ských pianistov pozval koncerto
vať do Bratislavy v rámci j<on
certnej činnosti Hudobnej komo
ry. Ale tým som vlastne už pred
behol vývoj o desať rokov ... 
Veľkej popularite pred vojnou sa 
tešil klavirista 1/enryk S:::tompka, 
ako jeden z najle pšieh interpre
tov Chopinovej hudby. Avšak keď 
sme ho v r oku 1946 či 1947 po
zvali na koncerty po Slovensku, 
zdala sa nám jt>ho interpretácia 
napriek všetkým jej hodnotám už 
značne romantlzujúca - čo os
tatne bolo samozrejmé, Iba že my 
sme si to neuvedomovali, prečo 
je to tak', - a že umelec za mi
moriadne ťažkych vojnových strá
daniach už prekročil zenit svojej 
umeleckej. kariéry. Na skúškach a 
koncertoch Varšavskej filllarmó
llie som bol častým hosťom, a to 
ml v prvých vojnových rokoch 
značne chýbalo, aj keď sa občas 
v Bratislave usporiadali koncerty 
orchestra ND, či hosťujúcich le
Iles. Pravidelné koncer ty sa tu za-

Z polsktch 
~pu11taenok 
čaJi az van roku 1942, a to čln· 
nosťou rozhlasoveho orchestra, no 
ani tu, ani v rotnlasovom vyste
tam sa polska huaba neobjavovala 
- okrem sporadicky zaraďova
nych d1el \.-hoplnovych. 'l vorba 
Karola !>zymanowskeno, napnek 
p<.knemu prazskemu úspechu je
ho baletu Harnasie v roku 19.>5, 
bola u nas takmer ne.lnama. Os
tatne ako, keď nebolo ani not, ani 
nahravok 'l O ďalšieh poľskych 
skladatel'och, ako Moniuskovi, 
Rozyckom, Karlowtczovi sotva kto 
u nas niečo vedel - ako keby sa 
to vsetko ce.: vojnu prepadlo pod 
zem . . .. 

V prvých povojnových rokoch sa 
popri domacich a českých u

melcoch povolávali v prvom rade 
umelci poľskl. Okrem uz spome
nutých klaviristov !>ztompku a 
Ekiera to bola huslistka Ett(lema 
Umi11ska, vynikajúci klavirista 
prof. Zbygruev Drzewtcck c, éolis
ta Kazimierz Wilkomirski a po
stupne IIJ ďalši. Všetci tllo umel
ci prinasall vsak k nám v prvom 
rade Choplnovu hudbu, a len ako
by okrajovo aj niektoré z diel Szy
manowsk~ho, Karlow!cza alebo 
Wieniawsk~ho. To bolo tak pri
bližne vsetko, l:o mohol vtedy nás 
poslucháč poznať z poľskej hud
by. 

Med.:ltým sa však v Poľsku ro
dila nova hudobná generácia a /IO

vá hudba. Poľska hudba pre.:lla 
totiž hrózy vojny v ilegalite, v sú
kromných bytoch a v kaviarňach, 
kde mladi autori mali prakticky 
jedinú možnosť overovať si hod
noty svojej tvorby. Bol to, ako 
nam rozprával napr. prof. Drze
wicki, svojho druhu kultúrny od
boj. J eho dosah my z našich po
merov nevieme posúdiť, no už v 
priebehu desiatich rokov sa uká
zalo, aká plodné a účinná bola 
tato Ilegálne uskutočňovaná hud
ba. Pozvanie na prvú Var&avskú 
jeseň a to všetko, čo sme v tom
to vojnou takmer úplne zniče· 
nom meste zažili - od srdečné
ho vitanla s kvetmi cez prekva
pujúco novú poľskú hudbu a nad
šenie obecenstva pre ňu, to bo
lo viac, ako úžasné prekvapenie. 
Ožasným nielen pre už pomerne 
pokročilú výstavbu mesta, ale aj 
pre to, čo obdivuhodné vedeli už 
medzitým vytvoriť pol'skl hudob
nfcl v tvorbe a v úrovni koncer
tov. Zmocňovali sa nás však aj 
zmiešané pocity, že prijimame v 
ich prislovečnom pohostinstve a 
v kultúrnych a hudobných impré
zach čosi, čo ich stálo obrovskú 
námahu a čo si akoby sami od úst 

CÍ<ltrlitf. Bolo to ôVoe'te nrdinstva 
l práce. Ukázalo sa, že za jedno 
desaťročie dospela nielen celá ge-4 
nerácla skladateľov, ako Sikorski, 
Spisak (v cudzine), Maklakiewicz, 
Malawski, Kisielewski, Mycielski 
(obaja poslednf aj ako skveli hu• 
dobní spisovatelia), ale už nastu• 
povala aj generácia nová s Luto• 
slawským a Bairdom na čele, hla .. 
sili sa k slovu Serockl, Rudzi11ski, 
Dobrowolski, Kotoňsl..-1 (s elektro .. 
nlckou hudbou), ale čoskoro aj Ke .. 
Iar, Córccki, no a onedlho aj dnes 
uz v celom svete známy Pertde~ 
recki. Vtedy, na prvej VaršavskeJ 
jeseni sme spoznali, že Bolcdarr 
Wodiczko, šéf opery, vtedy este 
pracujúcej v bývalom kine "Ro• 
ma", je dirigentom· svetovej li• 
rovne a mimoriadne odvážnym a 
uspesnym dramaturgom: varsav• 
ská opera napriek skromným pod• 
mienkam práce sa mohla reper• 
toárorn a úrovňou merať s naj• 
lepšimi opernými scénami v Eu• 
rópe. Ak už vtedy bolo možné ho. 
vorit o polskej skladatel skej $kole 
(o jej porskosli !.a podnes vedú 
disku!.le - a predsa má pravdu 
Mycielskl, keď tvrdi, ze taká. aká 
je, mohla len tu, v tých to pod
mienkach a v tom ,o prostredi 
vzniknúť: je skrz-naskr.: pol'ska!), 
bolo možno hovol'iť aj o polskej 
dirigerltskej škole (a dnes uz aJ 
o organistickej!). Pre nás mimo
stojacich je takmer nepochopitcl· 
nó, kde sa tu naraz objavila ce• 
lá plejáda dirigentov, o kto1·ých 
sa cudzina doslovne trhá. Už vte· 
dy účinkoval Kren::, Stryja, na• 
>tupoval Skrowaczewski, Roww
ki!ho sme čoskoro videli niekoľko· 
krát dirigova ť aj ot·chester Slo· 
v<>nskej filharmónie, svojim ná• 
stupom prekvapil vtedy ešte mla
dý Jlertryk Czyi a celý dlhý rad 
ďalšieh ... Poľská hudba male aj 
v minulosti vysokú úroveň, kto
rú až v posledných rokoch začal 
objavovať vynikajúci muzikológ
historik prof. Hieronym Feicht a 
jeho vat·šavsk! žiaci. Musica allti
qua Polo11iae je dnes vo svete vy. 
soko hodnotenou skutočnosťou. 
Poč!najúc od skorého stredoveku 
cez renesanciu až po nédheru 
vlaczborovosti baroka sa dostoj
ne zaraďuje medzi to najhodnot• 
nejšie, čo sa cez nlek'oľko storo .. 
čl v európskej hudbe vytvorilo .. . . . . 

Kvetmi nás vitali našl bratskl 
susedia v ešte polorozbúranom 
meste na prve j Varsavskej jese• 
ni. Keď sme o nejaký čas znovu 
cestovali cez Varšavu, považova· 
li sme sl za čestnú povinnosť ky .. 
ticou kvetov, položenych k pa• 
mätnlku pri Saskej zahrade, vy• 
jadriť obdiv 1 úctu aj umelcom, 
ktor! sa hrdinsky podujali bojo .. 
vať o novú poľskú hudbu. 

Sviato'k tanca Na scéne Erkelovho divadla vystupovala v júni t. r. 
štyri dru tanečná skupina ALVIN AILEY CITY CENTER 
DANCE THEATER z New Yorku, ktorá sa pri svojom 
turné po Európe - končiacom sa v Dubrovníku, ko• 
nečne zastavila aj v Budapešti. Povest a meno tejto ta• 
11ečnej skupiny, založenej v roku .1958, ·ktorú t vorra 
čierni, bieli a japonsk1 tanečmci, je odbormkom i nu. 
lovníkom sličasného tanečného ume/lia dóverne známa. 
Zakladatelom, . umeleckým séfom a sučasne Ttlavuým 
choreografom Je ALVIN AI LEY, ,.čzerrty tancéník'Lz Te• 
x a su a dnes u i nositet tit ul11 "Doctor of Fcne Arts" z 
dvoch amerických umver zlt. Popri tom, že väčšinu ta• 
nei:ných produlrczí svojej skupiny komp011uje sám, ve• 
d ie aj tanečmí školu, r obc chor eografie pre Metropo• 
lrtan Operu, kde v jeho choreografii ta1tčia baletné scé• 
ny _v Bizet:wej Car men, podiel al sa choreograficky 11a 
rzastudovam opery Antomus a Cleopatra oct Samuela 
Barbera, ktorou otvarali opernú budovu v Lmcoln Ce11. 
ter. Ailey vyl vor il choreoarafltt pre Bernsteinovu Om• 
šu, letorou otvárali čcnnosť Kennedy Center. 

Programy budapeštiartskeho vyst úpenia boli zostave• 
né tak. že stíbor dostal príležitost predvies( ukážku 
svojich doter ajších najúspe§nejších produkcií. Predsta .. 
v~nie, ktore_ ~om mal mo::no~t vidcet, bolo programovo 
UJ umeleckym obsahom vzrušujtíctm jedirtečným záiit• 
kom. Pozostávalo z troch samostat ných čas tí od ró:
rtych choreografov, no rlapriek tomu malo spoločného 
rr~enovatcla - dol.-or1alost, ktorou bola aj tá najme11• 
Šla hudolmá frá:::a pretransformovaná do tanečrto-po• 
llybovej reč1. 

ZO ZAHRANIČIA 
Sieste čfslo Osterrelchlsche Mu

s lkzeitschrlrt je celé venované 
Arnoldovi Scllonbcrgovl. Zauj!ma
vé články prlnáš aJd viac nových 
pohladov na jeho tvorbu. 

spearovet pTedlohy operu Král 
Lear. Majú ju uviesť v roku 1978 
- pri pt·!ležltosti 300. výročia 
hamburskel opery. 

Wllold Berkowskl, vedúci balet 
ného súboru a chorcogra( Velké 
ho divadla v Lodži pl'lpravute s 
kubánskym súborom Conjuto Na
cional de Danza Moderna balet 
Twardowski od L. ROí.yckého. 

Prvá éa.~r mala názov ,.Da rt ce for s l x". Choreo. 
g:af Joyce TRISL~R na dve Vivaldclzo concertá vytvo• 
rcl prekrásnu klasccko-modernú tanečnú k ompozíciu. Po 
týchto šiestich 1taboso tančiacich tanečníkoch a po lcla• 
sickej kráse Vivaldiho melódií 1tasledovalo sólové vy• 
stúpertie fantastického Dudleylzo WILLIAMSA rta rytm11 
ltarlémskycll songov pod názvom .,L o ve s o ng s", 
Táto vyrtikaj(tca Aileyova kompozícia je akousi apo• 
teózou lásky a magickým čarom a/ro-amerických čer• 
tto'§ských tancov - vyvolala búrlivé ovácie dvaapol tisí• 
cového obecenstva. Pre m1la zostáva však nezabudnutet• 
ným zážitkom záverečná čast večera - .,Car mi 11 a 
B u ra na" Carla Orffa. Najväčším kladom choreogra

fie Johna BUTLERA je, že rlevyrozpráva realistickým 
spôsobom dej jednotlivých svetských piesni pochád-::ajtl
cich z 18. storočia, ale zostáva iba v abstraktnej, rto 
•lesmierne bohatou výrazovou fantáziou vytvorenej po. 
hybovej rovine. Týmto spôsobom vwikla jedinečne pô• 
sobivá hudobno-tanečná kompozícia, ktorej strhujcíci 
účinok umocňovali svetelné ef ekty i nápadité kostýmy. 
Tanečníci, či ide o zbor, alebo o sólistov na čele so 
slávnou Judy J AMISONOVOU, tancuj ii a poltyiJujtí sa 
s takou prirodzenosťou, taltkostou, Tahoctrwsfott a per
fe'ktnostou, že právom preslávili Alleyovo meno. Hudba 
zo zvukového zá~namu bola reprodttkovarzá perfektnou 
elektroakustickou sústavou. •l . VARGA 

Quartetto Italiano nahralo pre 
spoločnost Philips všetky kvartetá 
A. Weberna. 

Známy rakúsky llusllsta, dlho· 
ročný koncertný majster Vieden· 
ských filharmonikov, dirigent Wil· 
ly Boskowsky sa dožil 65 rokov. 

V októbri t. r. bude v Janove 
už 21. ročnfk Medzinárodnej hus
lavej sCtfaže Nicolu Pagantnlho. 

V repertoári tohtoročného !Has· 
teho hudobného fes tivalu v Salnt
Venis pri Pa riM (6.-25. lú na l bo
la väčšinou hudba L. van Beetho
wena. Pre festival zaisti li orga· 
nlzátorl historické ob jekty. 

Spomedzi súčasných amet·ických 
skladatefov s! ziska! neobyčajurt 
popularitu Philip Glass. Najmä 
newyorskf kritici sú nadšenr Je· 
ho tvorbou. Glass patrf k tým 
s kladatelom, ktor! sa podlelalú na 
Interpretácii svoJich diel. Zal9žll 
Inštrumentálny súbor a v posled
ných rokorh absolvoval s nim at 
koncerty v EurOpe, _l 

Západonemecký skladater Ar!· 
bert Relman p1še podla Shake· 

~·: ~·~·. . 
~_o_:;~-~"~ 

Opera Mojžiš a Áron od Arnol
da Schonberga sa dočkala filmo
vého spracovania. V titulných úlo
hách vystupujú GUnter Reich 
f Mojziš J a belgický tenorista 
Louis Devos fÁron)!.;·:.._ ____ _ 

Od 20. júla do 4. augusta t. r. 
bol v Budapešti VIII. bartókov
sk9 seminár venovaný lnterpretač· 
neJ problematike v oblast! spevu. 
hry na klavíri, husliach a v ko
morných orchestroch. 

V Monte Carlo uvedd po prv9 
raz Koncert p1·e violončelo a Ol'· 

che~!e1· od A. Chal!a!ul'iana. 

t .. ' . -



. 
Na záver sezóny 

oo In bol práve talizman, ktnr~ lei na 
na om Javisku chýbal. Bratis lavskému 
publiku ukázala vlak národná umolky· 
iía victky klady svojho interprotal! nóho 
umenia, najmä zmysel pre harmonické 
spo jenie voká lneho prejavu s hereckou 
akciou. 

Hosf v SHF 
Pri 11áu!tcue Ccskoslo 

ucnska :aottal do Slo 
ucnskclto ltudobncho fo/1 -
drt Kat suakt Sato, gene
rality tUJOmmk Japan· 
skcj /tlharmonlckej •PO· 
IOCIIO~ tt, ktor y je i i.:lc
I IIJIIL tohto or ches tra. 

jfmavé diela. V ~aponsku 
sú 3-4 hudobnf kritici, 
ktorl sO veľkými mllov
nlkml vašej hudby. Sil to 
moji priatelia. M4mo 
rovnaku túžbu - uvá
dzať v Japonsku čo naj
viac vašej hudby. 

'lEVCE~IJA MIROS, ICE, KOVA. 

Strelil ' UIC 11a s nou po predstavení. 
Nemala najleplf pocit. Pri posedenf v 
d ivadclnnm klube pomaly prekouúvala 
čiastočnú depresiu a čoskoro exceloval 
joj zmysel pre humor. Vtipnými prabeh
ml zo sveta divad la l donnúho životn 
naplnila prio:~tu r okolo nás. O vccerc v 
SND povedala: 

- Do Bratislavy ces tujem rada. /1o 
:wmé p:túltkum tunaj>c j opery t'O UIJ· 

not·ctwm 111tertcn dtuadla ummauo a na 
ročne ,\leduje každý spcuakou prejav -
u to umelca ::auäzujc. V cCm l som bola 
• poko]11d s mojtml partncrnu - s kole
gom JuraJom 011iščcnkom u tttul llCJ pos 
tave. Vtrgtlius Nor ej ka spreual so m11ott 
u ;: sturlé prcdstauente a ]Cho $kveta 
dt .\poztcta mt vcCmt pomáhala prt :ulad
nulí ulohy. Poznám e sa uz cláuno, má
lili' ::a sebou spoločný koncert 11u mcd;;t
narodllej t•ýstavc u Montrcult a verím, 
ze sa rozstri aj počet 11ustch spoluc11ých 
f)ľCd~>taucnr. 

Vi:el om uascj cesty do 
Ccskoslovcnska bola mio
steva fes twaltt Pražská 
JUr. Co vás priviedlo do 
Brutrslauy ? 

Japortsko a CeS'koslo
I'Cttsko sú krajwy r od
lt!ným kult timym zd::e 
mlm. Co uám pomolllo 
najst .~i cestu k reél na
lieh skladatcCou? 

- Dalo by sa povcdat, 
lC rudova hudba. Jo p v
nou zakladňou pre sk la
dateľov určitej krajiny. 
ZauJíma ma te nto prQb
ll!m a chcem nájsť prv
ky. k toré inšpiračne na
plnejú tvorbu rôznych 
autorov. 

Odhliadnuc od vášho 
subjcktirmcho zóujmu, 
aku po:z:tr ttt má českoslo
venská lwdba u JapOII· 
sku? 

Posledným pohostinským vyst6penlm 
•11 scéne opery SND v uplyuulel sezfl
•o bolo hosťovanie dvoch sovietskych 
spevákov: vo Verdiho opere Rlgofetto 
malo bratislavské publikum možnosť po· 
~uť s611stku KyjevskeJ opery_ n6rodn6 
umelkyňu JEVGENIJU MIROSNICENKO· 
VO ( Gllda) a s611atu vllnluakel opery a 
sllboru Velkého divadla v Mo.kve oli· 
rodného umelca VJRGILIA NOREJKU 
(Vojvoda). Obidvoch a6 Jistov sme u l ma
li možnost v Bratislave privltat. Oba(a 
maj6 za sobou viacero vyslúpenf Y sa· 
hraniči a l tudljoé pobyty v Taliansku. 
Ich tohtoročné bratislavské vysttpeale 
predchlidzall 'Večery v• Prahe, v Oatrate 
a v Kol lclach, kde vlado mali verkf, 
prenedčlvt bpecb. Radost spev6l!ky J. 
Mirol nli!enkovet zatienila strata Olldla· 
ho prs te oa (nosila lperk ao se boa ako 
dhať kostýmu Verdiho hrdinky) , bea 
ktorého odceatovala z Ostravy - • mol• 

Umenie Vlrgillu NoreJku a itJho nl.lzo
ry na prácu vokálneho interpreta p rlhll· 
:U me i!ltaterom v osobitnom rozhovore. 
Na tomto mieste zazname návame Nore (· 
kovu bilancovanie uplynulol sezóny. 

- Na riuod by sme mali ::d utluwf po
lwrc: u Bratislave som totiž uko11i:rl >C· 
zu11u, ktorá nebola lahká. V repertoari 
mam 35 opemýclt post áv, ktoré •tne
dava st uán íujem na ttasej domácej scé
IIC l na lttýclt javiskách. V uplynulej se
::cme som absoluoual štyr i prcmtéry: 
Si:edrittouu opertt Ntelen láska, opery 
Wert her a Carmen a predstavil som sa 
u našt udovaní Verdclto Requiem. Bt:et o
uou Carmen sa môj repertoár posúva od 
Lens ké/to k dramat ickc11w odboru - pri 
je/to zvládnuti mi ucCmi pomáha ~cal 
ský drtll u r okoch 1965-66 . . . A keď 
sme už /touor/11 o r eštaurovaní brati
slavskej opery, rád by som spomenul 
aj twštt novú opemľi budovu vo Vilnitt· 
~e. T oto jcdlt1cér1é opcmé d ivadlo posta
utli a technicky uybaucli najlepší svcto
t'Í odborníci. Bude mat H60 miest, per· 
fektnú jauiskovti tcclmiktt a akusltktt. 

MARTIN LESAN 

- Moja cesta na Slo
vť'nsko povodne nebola 
planovana. no kPď som 
ll.l bol v Prahe, kde som 
okrem koncertov fesllva
lu nav&llvll aj hudobnO 
lns Liluclc a zlska l cenné 
info rnuicle o éeskej hud
b<>, pria l som si s po
tlobnym Zllllleranlm nav
sllviť aj Bratislavu, aby 
som .:1skal kompletný o
brat o ccskoslovenskc j 
hudobnej kultúre. Potia
dal som leda Ministe r
stvo ku llút•y CSSR o po
by l na Slovensku. 

Ako .\ t e su dostali k 
československej hudbe? 

- As1 pred 17 rokmi 
sa v Tokiu ustanovilo 
Cs. vc rvyslanectvo s kul
túrnym strediskom. Vte
dy sme naštudovali a 
predviedli ukážky z diel 
Leosa Janačka. Okrem 
toho, že auto1· upútal a 
mal verký uspcc h u pu
blika, .cačal som sledovať 
a zauJ •mať sa o celú čes
koslovensku hudbu. Už 
v tedy som sl zaumienil, 
že nav&Uvlm vasu kraji
nu a z!skam čo najviac 
lnformacll o čs. hudbe -
s perspoktfvou, ze ná 
orchester naštuduje zau-

- Okrem niekoľkých 
koncertov, na ktorých 
vystúpili československ! 
In tcrprell, či boli uvede
nO skladby va!.lch auto
rov (podotýkam, s ver
kym uspechom a ohlas
ml), nic je českosloven
skú hudba vo všeobec
nosti veľmi známa. DO
fam, že sa ml ju podari 
dostat do povedomia na
šich poslucháčov. Chcem, 
aby kvality a krása, kto
ru som v nej našiel, dos
tali sa tomu najširšie
mu okruhu japonských 
konzumentov. Snažfm sa, 
aby náš symfonický or
chester uvádzal skladby 
českých a slovenlikých 
autorov. Verlm, že moje 
túžby s a stretnú s po
chopen!m. O vysledkoch 
budem rád Informovať. 

-emi· 

Hudobnlcl v SNP 
(Dokončenie z l. str.) 

13,00- 14,00 Hodinka prltem
aých mel6dlf (Platne). 

14,00- 15,45 od Ol l k a. 
15,45- 16,00 Ruské melódie 

(Platne) . 
18,00-18,20 Správy. 
18,20-18,30 Pochody z plat· 

al. 
18,30- 17,00 Polhodinka ]tre 

vojakov a partizánov. 
17,00- 18,45 0 d IU l k 8 , 

111,45- 19,00 V opo(enf val!:l· 
ka l Platne). 

19,110- 19,30 Vc~erné wprhy 
1 komentáre. 

19,30- 19,45 Taoe!:oá hudba 
(Platne) . 

19,45- 20,15 Llterá rno-hudob· 
a6 páamo. 

20,15-20,30 Salónna hudba 
1 platni. 

20,30- 20,45 Cig6olte, pán Cu-
Jen; 

20,4!1- 21,45 
21,45-22,00 
22,00- 22,30 

the. 

Odmlka. 
Cigánska hudba. 
Spravy a komen-

22,30- 23,00 Polhodinka v 
opere (Platne ). 

Uvadzamo tonlo progrllm 1b8 
pre potvrden ie fa ktu, akou dd· 
lei1tou vo vy~lelanf SSV bola 
hudobná zložka, v spo jitos ti so 
skutočnosťou, io povs tll lec ký 
vvslclftc vys lollll 59 dn! od 60 
po tlOO mlnut denného progra
mu. 

A este v spotllostt s rozhla
aov9m vyslehmlm v ču=-e S:-JP 
malá, Ili O Is te zuu timuvd sk u 
točnost : s klaoater )dn Cikker 
neprllul honorár zn s poluprácu 
a venoval ho rane ným vojll· 
kom. 

FRONTOV€ DIVADLO 

tov-harmon1károv. K týmto pro
gramom patril! al tanečné vy
stupenta Tamary Alexandrovny 
s ruskými l slovenským! Judo
vyml tancam t. Prlrod;cenc nc
ra;c sa orogrll m lmtn·ovlzova l a 
hudobným! čfslaml prispeli doil 
al diváci. čl už z radov na 
šlch, čl votukov a parttzánov 
ln9ch nát•odov a takéto pro· 
gramy vyznel! často ako man i
festác ie s pevu, ktor 9 zbližoval 
l v tfch ťažkých časoch pr!
slu~nfkov rozličných národov a 
národnos t!. 

A 1 ked plšcme o tom, že 
Slobodny ~lovensky vysiela č a 
Frontové divadlo boh vycho
dlskov9 ml lnš tltucluml pro 
uplalnen tc sa uai.lch hudobnf· 
kov v SNP, predsa len kvôll 
doplnen iu tohoto dokumcntér· 
neho mater lalu a hudobnfkoc h, 
treba odcllovar z článku Vla
dlmlra Stcrku. uvore1neného s 
názvom Sl oven~ké diV!Hlehuc· 
tvo na J)l'Ollfa~lsllckom f ronlo 
(Slovens ké di vadlo. 1974 2]tu
lo ZllUÍÍillRVÚ Sllll. 

- No Fron tot'(: dwa<.lln IlP· 
bolo OW IILOtCIIC. L I'OICitMré 110 · 
L'i1111 Ilia.~ ttároclv ci11a 19. >e(l· 
t embra ( 2911) u t:cre}nUJri p(l
;;rwmktt Z/lucky .,111. j .", u kto
r ej sa glosuje t•y~tupclllc por
ltzdll~ l.·clto dwadclnélw suboru 
kt orli :ahrul populamu opere
trt \1ajoua 11oc. Dna 26. sep
tembra 194.4 Pravda, stručttfl 
rccctr:ttje vystúpenie toho ist é
ho suboru u Battskcj Bystnci, 
'!.·de uystuprl s ďalsou oper etou 
Zaporožcc za Dunajom. V kni
lrc V. Motošku ár od11ý uve 
dumouact proce., u SNP sa spo
muw ešt e uyst ripenic u Brez
ne so spevohrou Svadba u Na
zlmouke. To všetko sú diela uy
zadttjrice nemálo pro[csional
''ej skúsenosti, speváckeho i 
hereckého umenia a o nepo
slednej miere aj tech11ickcho 
cvstrojcnla. Kde sa uzol uo 
Zvolene tento stibor? Poďme 
po dostupných faktoch: 

dólczilé orlkia( prišli, ako pri
šli, kedy prišil, 11a teli prtcho
de JC najd6lc::itejsí ciel." Zda 
sa, ze ani autor nevedel pres 
ne o sp6soúc, ako sa sem dos 
talo toto divadlo. Vcd je (ažk o 
čo len predpokladať, ze by :o 
suuiet skycll partt::átlOI', kt orí k 
1111111 pri~ ll parade~ant no rt ecs
tou mo/liu sa ::ostuutl t al..·u t o 
dlvadcl11a skupuw, naJmä keď 
soclctskt parti:ám mali vtedy 
tt nás uá;:::nej§re posl amc, tiC;::: 
/trat divadlo. A sprav o tom, ;:e 
by ttkrUJIIISký parltZUIISky stcíb 
alebo w e ucltt cCst t•o soutet
skych part1:anou bolo na Slo 
vcmko uy.~lalo t.lw adcl tw ~ktt · 
ptlltt, jcdnoduclw m et . Ak by 
sme to i:o len t cvr c llc:ku prcd
IJOkladal r, musclt by sme ::as 
::upocltyúo l'af o r c pet tuari . IJr
éttc by t o neboli opere ty, ale 
skor subor 111e ncpoťlob11!i 8 11 
garovmu Fro11tuvcm rt cliuarllu. 

.,M(IIt ;mc mo:::nt~s t poi:rtf 
r u.• l.·e preMte a urdtct r uskc lu 
dol'é t rmcc. ~curcm, oclktaľ si 
za toku kratku dobre purt r:::u
lli :::uopatrill ~kuo.~t tl e ru~l.·é 
ludo~·é kroj e. I sté je, ze to bol 
L•ykon oúdw ultoclti!Í· prcdslrw tf 
v dllc.m!ich dobách cl w adlo. u 
tu este u takej sk velej t•ypra
l'f' a t ak dobre twrméerté . . 
Vukony t•ylllknlr sk vrl(ím gc.~ 
tom a este lepsort mrmrkou O 
ll ll·'lomw~ lL len tolko, !ic L'ilé: · 
čuum ro::umcll a} It, l.'lon nc
veclta ar1i sluvo po ul.·rajlll~kfl." 

/1 tok u.:atvá1·amo svoje zu
myslenlo su nud uč111kovanhn 
hu<.lobnlkov v S"'P l v kontox
te s tymto trolfm ohnivko m, 
vor mt ZdU tfmavým a s volským, 
š koda, že sa dostal nepodarilo 
o i10m zls llt viac. 

Ako vidno, al naši hudobnfcl 
splnlll svole úlohy v SNP a za. 
slližla sl. aby sa o nich l pri 
tako! vzácne! prfležltosll ako 
je 30. výročie .,vzrusu(úcet l 
bolestlplnel pohronskej podle
sene 1944" ako SNP básntckv 
nazval národn9 umelec Laco 
Novomeský, čo len tuklo pisa
lo. -ab-

Novinka v Opuse 
Vydavateľstvo Opus prispelo k 

oslavám 30. výročia SNP o. t. aj 
uydarwn POCHODU POVSTALCOV 
od Jána Cikker a. Jedno zo skor
šrch cliel ;.kladatelouých uycltád:a 
alm 1 J_J. publikácia no tovej r c 
dakcrc Opusrt - u podobe faksi
mile. Týmto realizuje uydauate(
st uo súéasnc aj originálnu, atrak· 
t wnu a ek onomicky efektívnu 
myšlrc11ku. Notoué publikácie, naj
mä par ttt u ry, uydáuané doter az 
bcznym spósobom prwá§ajú uy
dal'atcl st uu okrem zápasu so 
: 1o;:i t rím uyrobnym tlai:iaronsktím 
procc.~om ct) problémy spoje11é s 
ncpumer om med:l znacnýml m 
vc., trcwrru a ní::kym ztskom, kto 
ry t•yplfjva z pomerne ohralliče 
rt<; llu ol.·ntlw :aujtmcou. Forma 
pft1Jlrkova11iu u podobe fuh i mtlc je 
stast11ym rtcscntm , kt ure zuýltuú
,lltJC tt iclcll pracu vydu ua t cl slva, 
ale r ovnako poslu~i aj skl ada/eCo
vi a 1..-ollzwnellt out IJmo!:tíujc i:a · 
-<OI ' O pr u::ué : utrejnouanic lloto
uýcll m aterialou (paralela medzr 
tiOiuuutt publikáciou a gramof6 -
IIOIJOtt nullráukott tej-ktorej sklaci 
by by m o/tla byt tdcalom budúc
tro.~ tt), k o11::ument dostáva do Mk 
drclo u 1Wjp6vodtlcjšc] mo::nej 
podubc - juksu111lc je llajhodllO· 
ucrncj.~ort kapiou atttoroulto ruko 
pts ll. Za prcdpoklaciu prellCadno:r
ti a čttatel11ostl r ukoptsu sa m6-
=e t e11to spôsob publikovania vý 
r azne ost>cdcrt (u prípade upotre 
bcll la j eclnotliuých hlasov v or
cltc~trcílncj praxi bude sa, prav
da, uy:adouaf publikovanie par
tou tradič11ott tlačou). A tak 133 
publtkácía uydauatetst !Xl Opus Ilie
lcr~ sprístupnila u najoriginól llej 
§c) podobe verejnosti lludobno
kull umy dokument, ale stala sa 
súéa.mc prvým k rokom pri vctml 
perspektívnom r iešeni vzt ahu -
skladateC vydavater - koruu· 
mc11t. 

I. SISKOVA 

Bratislavské 
hudobné leto 

Organizovanie hudob~ 
ného žtvota v hlavnom 
meste SSR pripadá pre
dovšetkým Mestsk ému 
domu kultúry a osvety. 
Za &trnlist rokov svojej 
clnnosll orgafllzujo roz
ne koncertné cykly a aj 
jeho zásluhou vznikU 
niektor() nové a s vojráz .. 
ne podujatia. 

VeľkeJ obrube sa tešla 
ucžoué koncerty, ktoré 
majú už vy~e desaťročnO 
tradlclu . Stalo sa už zvy-. 
kom Bratislavčanov, naj ... 
mä mludezc, aby svoje 
prechadzky späjall s 
návštevou okolia Starej 
radnice - v čase, ked 
z radničnej veže zaznie
va dobovú hudba sta 
rých majstt·ov. Umenia 
mestských trubačov naš
lo v poslucháčoch bra-. 
ttslauskeho Konzcruat6.
ria výborných pokračo
vateľov. 

Vyznamné sO aj letné 
komomé ko11ccrty na ná• 
d vori Starej radnice, 
ktorO majú už štrnásť
ročnu tradfclu a vyplňa
jú určitO vákuum kul
túrnych podujati v let• 
ných mesiacoch. 

Cyklus le tných ko-
morných konce rtov sa 
začal 2. júla a trvA do 
konca augusta t. r . Z 
domllclch te lies na ňom 
vystúpili čl vyst1lpla 
Sloue11~kl madrlgalistl 
subor Musica aeterna s 
gotickou a renesanč(lou 
hudbou, Muslcl da came ... 
ra s repe rtoárom z tvor .. 
by 17. a 18. storočia, 
flautista Mi loš Jurkovič 
a gitarista Jozef Zsapka, 
Komomý subor star ýcl& 
nástrojov (prvý svojho 
druhu na Slovensku, Ca ... 
mcrata slouacca pod ve-. 
denfm V iktora Málka 
a so sólistami, K. 
Haulíkouou, M. Haj6ssyo
uou a K. Nouákouou, K o-. 
Jické kvarteto s Mozar
tovým!, Dvofákovýml a 
Kardosovyml kompozlcla
ml. Na koncerte, ktorý 
MDKO usporiada pri pr! ... 
ležltostl oslá v 30. výro
čia SNP vystúpi Brati-
slavský komorný zbor 
pri MDKO (dirigent A. 
Kállay) s programom z 
diel slovenskych a so
vietskych au torov. Po 
\li r r i ngouom k vartete a 
Komomom stíbor c Erben 
: NDR sl koncertn! náv
stcvntc l vypoculi Tátrai-. 
lto kom om ý or chest er z 
Budapešti, s ktorým ako 
!.Olista účinkoval Marrátt 
l..upšanský. t>alstm ma
ďarským súborom, ktorý 
vystúpi v ramci letných 
kon1orných koncertov 
MDKO bude M usic i /ti s to ... 
rica. V rlimcl Roku čes
kej hudby účinkuje na 
bt·atislavskom ko ncert
nom pódiu K vartet o mes
ta Brna s repertoarom 
z diel L. Janáčka, A. 
Dvoi'aka a B. Martinú. 
Pražskych umelcov za
stupujo na 1etných kon-< 
cortoch laureát medzlná ... 
rodnej gitarovej súť&Le 
francúzskeho r ozhlasu a 
telev!zlc Vladimtr Miku! .. 
k·a a Panocltovo kvarte., 
to. 

Mestský dom kul tury a 
osvety nezabudol ani na 
mllovnfkov dychovej 
hudby - pripravil pre 
nich od 2. júna do l . 
septembra t. r . prome
nédno koncer ty dyclto 
výclt lludieb, ktoré sO 
dramaturg icky zamerané 
na oslavy 30. výročia 
SNP. L, KARAFIAT 

FO založil Andrei Bagar a 
preillo v ensc SNP rrontovyml 
11sekml, nemocnicami, lazaret
mt, d lvadeln9ml a kmovýml sá
lam!, vojenskými, čl partizán· 
skyml tábormi a v čase od 15 
IX.-26. X. realizovalo do 50. 
predstavení. AJ ked teho pro· 
Kramové ťažisko bolo v hovo
renom slovo, prfvete, recitá 
ciách. výstupoch, predsa dOle· 
žltou zlolkou boli al hudobné, 
ba l tanetnll č1sla. Hudobny 
prnl.!rnm .:ubezpečovali 'Frantl· 
SPk Zverfk - spev, KdrOI M6· 
li 11 l::ugen Petery - harmont· 
ka a sporudlcky spievala at he
rečka Anna CvekovA z pre
šov--ké ho dl\'adln. Jadrom hu 
dotmých člc;el boli slovenské. 
rus ké. če~kP., rrunclizsko ludo 
vé. vown-;ké t P<ll'tlzllnsko ples 
nf' u u "' o~ r 111 o pPrn l' l operl't 
né áno a kontcl'lné trsltl sólls· 

Ctenouia FD sl spomínajú, ~e 
tento ukrajmský súbor rwu§t í 
vill niekedy u polovici septem
bra vo :uolcnskom hoteli 
Grand, kde malt prenajaté d ve, 
ct tri izby. Obdwouall tch dt · 
~·adcl,uí f{ardcrolltt a potcstli sa 
dtL'Odelll!illl smrnkam, kt or é Im 
u origwálnom balení 11 a:btt· 
kou písanými vinetami člc/IO· 
uia súbor tt darovali. Znatka 
.. m. j." ptsc: .. Ruskt partizáni 
prtfli k twm ui>ell jokýml cest a
ml. Na tucll ttao:aj mň!eme po
cerlaf. :c ~P"'"' : 11C'I•cr A k·o
nečttc, na ich prtchude nie je 

OPRAVA 
V článku Manlfest~

cla talentov (H2. i!. 
L4 l sa nedopatrenfm 
dtJ81Hií nesprávne zne 
nia tn lcn - mad'ar 
skóho k laviristu Ao
drása SchiHa a Cfn· 
skeho basis tu Kima 
Bor~a. S6i!asne sa 
'JIIpravedlliuieme d r. 
Gustávovi Pappovi, 
ktorý p!Sftl o s pcvác· 
kel časil Čajkovského 
sútaie, -R· 
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ZDENKO NOVACEX 

IT Á 'N N ÁLEPKA 
A OPERA 

Š'mon 'Jurovský, osvedčeng skhulatet 
mnohých filmových c sc~nických "

dieb, mal vždy bllzko k javi$kovlmu 
umeniu. V jednom zo spomienkových 
článkov som ho charakterizoval ako tu· 
p1cl<ého realistu, ktorému sa dobre pra· 
cuje, keď má pred sebou mimohudobntl 
predlohu, či sa t!echáva viest textom. 
Táto dispozícia patrila k jeho prav~mu 
naturelu, a' preto nečudo, že ho mimo .. 
riadne zaujal môj návrl!, aby napísal 
operné d1clo. Bol to umelec brJtO.~tt!e sú
čamý; :niča.mosf a zmysel pre pol.:rok v 
nom hore/1 tak ir1tenzwne, že chcel na• 
pisaf operrré dielo, 1.-toré by sa bez
pro.~tredne prihot•árulo k clndku. Na 
viacerých pochôdzkuch v llarmótlil sme 
o tejto problematike neraz hovorili, až 
aom mu jedllél1o dt'lu mtrrhol, te by 
mol!la byf t•elmí rurljlmCJt•á opera o ka-

Spomienky na vznik nedokon~eného diela 
novln,u kycb aprh, ale na(mi z motlch i!lhkoY o akladatelMl IIMONOVI JUIOVSKGM, .. ula nrejnoll donedela, le 

~hee l nap(sat operu o kapithorl N6lepkowl - 1 Y tem amyala al •oda lkal r laae Jrf1Noa'fll6 k~oky. Bol aom JrfamJ18 .,.._ 
kom a do Istej miery laaanguovanfm s polupracovnfkom. a Jreto mlt!e• alttentfeky YJI'Oiprhat ttto aituflcln. 

p1tá110t'Í Nálepko , Jednom z naj,.ač~ích 
na~zch hrdi11ov z poslednej svetovej v()j
ny. o človekovi zvláštnych osudov. 

1mieme zaujal. Začali sme sa častejlie 
rtretávat a o niekolko mes1acov som 
mu predlo::il 21 -stranovú základmi li
bretist!cf.·ú koncepciu, v k torej vystupo
t•alo ll postáv, okrem zborovvch en
~emblov. Skladater vtedy silne allgai o
vanfi v llaJrozmanitej!ich tllohacll, chcel 
odloztf detky r ôzne - často t drobnl 
prace a zamerat sa na túto kompozíciu. 
Cim v1ac sme diSkutovali o detailoch, o 
to väéšmt sa mt ujastlovala predstava, 
ie moja literórna, scénickó koncepcia 
pot reb uje bcisnickl vybrúsente, litertlr
ne umot·nenie mektorých detailov a 
možno 1 poeticl.·l roz!iren ie výstupov 
hlavt1ýcll postáv. Spoločne sme vtedy 
prišlt na my$lienku, že po:tíadame poet 
kl' MARIU RAZUSOVO-MARTAKOVO, 
ktorá zita v Martine, abu nám pomohl a 
v na!iej práci. Stmon Jurovský jr4 poznal 
t4ž prv, 11akotko zhudobnil ntektorl jej 
bó.me - a preto jej t napísal. Netrvalo 
dlho a doMali sme pozitívnu odpoved. 
Vycestorall sme do Marltna, k de •1ás t6-
lo nesn11eme kultwovaná, r;elm1 príjem
na, ale už, žia(, nápad11e cllor lat•!2 ltte
ratka przjala. Vysvelltll sme jej na!u 
koncepctu a ja som jej tlechal m6j 21-
stranot•ý libretistický n12črt r prosbou, 
aby podla vlast11ej umeleckej vôle a dl-
11ej ltterámej sk-.íseno,,/1 vytvorila pred
bezne aspoň 1. dejstvo. 

K tomuto výberu som dospel po pre
~ítani monografie Nálepkou/lo spolu

bojot•t!ik·a V11iama Snlgoviéa a po pre
čttaní t•iacerýcll sovietskycl1 kt1ih, kto
r é bud sledovali rozvoj parttzá•askeho 
h ttutia v čase Ve!l.·ej vlasteneckej voj
ny, alebo sa priamo vellot·ali Ňálepko
t't. Rozprával som vtedu Simonovi Ju
r ovskému vtac zaujímavostí, z ktorých 
sa začala spriada( zakladná koncepcia 
budúceho operneho libreta. Námet ho ne-

A'i o tri-§ tyrt mesiace dostali sme jej 
koncepc1u l . dejstva. Ponecl1ala mo

i• rozvr ., t venle deja, v~etky hlav••~ pos
tavy, sled výstupov a celú dejov1í fabu
lu, av§ak vložila do libreta svoju naj 
vlastnejllu bdsnickti prcd.1tcwu. Keď sme 
so skladatetom čítalt za.~lané libreto. za
ujala ná.~ poetičnosr, vybrtiseme mekto
rýcll detailov a prekrdsna komomá Jem
nos( prt poptse Nálepkových rodrčov. Ju
rovský bol hl boko illšpirovatlý týmto 11-

DEJ ST O I. 
Sviatočr.~ poobedie na slovenskej dedine. Cast hornatej 
kraJiny a dediny. Z\a liCene vidno \mitro !l<tlepkovie domu 
a cast dedmy. 

Matka 

Otec 

Matka 

Otac 

Matka 

Otec 
Matka 
Otec 

Matka 

Otec 

Matka 
Otec 

Matka 

Otec 
Obidvaja 
Zbor dell 

Betka 

Matka 
Betka 

výstup 1. 
Matka (sama češe sa 1 dokončieva svla· 
točné obliekanie.) 
(obzerá na hrebeni šedivý vlas) 
Ach, ter1 čas let! ako sokol di()v, 
čo krúti nad dúbravou zelenou. 
Môj Crerny vrkoč uf je skoro swv: 
len včera dievka - uz som atarenou , • , 

Výstu p l . 
Matka, otec a deti vonku. 
(prichádza zvonku a ženu chvlfku počúva )! 
Ej, nie tak, žena! 
(ukaze vlas): 
Ja len, čas že letí! • • • 
r-.o, nevtdali! Ml2! už velkl deti! 
a velké diefa novtí rados( dl2 t i! 
Ba me! Nad vetkým väč!mi tráp sa, mati! 
Už noci nespím, čo ma myset morí, 
kde je môj M jstarlí • • • Ct JtHt je chorý, 
a ak je zle 1 nlm, ~~ md pomoci. -
Ach, ja som ' 211g ten mala ~ Noel , , • 
Sen, sen! 
Nuž - sen! 
taj, kto dnes veri ne mu! 
len baby bezzttbl - a azda blázni! • , , 
Tebe sa tahko povie: Never un! 
Co li vlak počne • tým oit materin, 
keď láska o ardct • rchom preteká~! 
Mám starost. . . Správ n iet z ďaleka • •• 
Nui a či ja lto nerád? SQM %Iý~ Povedz! .• • 
Zlý som? 
Nie, me! Sl dobrl md i atec! 
Vidíš! A preds• nem4m obavv •• • 
Môj syn sa vždy • správne posrovJ, 
keď bude treba s krivdou -ačtovar ••• 
l keď bol ahlapcom, - pcamatctf ••· m«t, -
býval vždy Jánolíkom ••• 
Hej, môj, stari ••• 
A viel - tie gomblkfl, keď jed~ jari 
11ám zrezal z hdb - vraj, rozdaJ chudobe, •• 
Hej, on nám bude rados( 111 atarobe 
Hej, on nám bude radost v starobe! 
(zaznieva v prthodných miestach do otcov
ho l spoločného spevu radostnou 1 pros· 
tou melódiou, al prevezme nosnost mal6· 
die úplne): 
Kto nám pom6!e ploty zapletat1 
Pomoz nám Elenka 
Pomó::e nám Eletlka, pomôž! 
výstup 3. 
Betka a predošlf 
(najprv vonku z okna) 
to viete o Ja•tlawt? 
Aci!, nič, moja! ... 
(prebehne GO izb,y); 

Otec 
Matka 

Otec 
Betka 
Otec 

Betka 

Matka 

Ou ro 
Otec 
Ou ro 
Otec 
Ou ro 

Otec l matka 
Ou ro 

Ot eo 

Ou ro 
Matka 

Otec 

OndreJ 

Otee 

Vletel 

Nemci 

De tt 
Otec 

ss 

bretom, niekotko f'úídňov rtehovora r 
prtatetmi o ničom inom, • písal Márii 
Rauaovej- \far tukovej, abu o tomto !tý
le pokračovala ďalej, prtdPíajúc sa lf... 
bretisltckél!o podkladu, ktor-V som jej 
necltal. Dej sme rozvrhlt tak, fe l . dej
stvo uvedie cela situáciu, v 2. dejstve 
sa stretávajú sovietrki partizáni a slo· 
ven~kí vojaci, pričom v popredi atoj a 
Nálcp~-a a generál Saburov. Hudobne 
.tme tu videlt dominantu vo velkflc1t 
zborových sc~nach. V 3. dejstve padá 
Nálepka v boji o mesto Ovruč, avlak si
tuáciu rdmcuje viac jeho spolubojovn1-
kov Celým dejst vom preniká vlastenec
ký pátos a text mal byf popretkár•aný 
sledom reminiscencií na domavtnu. ro
d/čou a pod. V záverečnom dejstve mat
ka očaktlt•a svojho ryna; podtatransk'JÍ 
Cud vlta "'ojiclt synov, ktorí sa vraca
jú z východu .. . To je, praoda. ten naj
,,truč •te i~í výklad ttá.~lto p6vodn~ho ztJ. 
meru. Keď sme ~ Mártou Rcbu.~ovou

\lartákollou precltád:alr lednotlrt·~ mte~

ta, nemala nijaU námtelky, ani dejovl 
doplnl.:y. 

Žut, l rôzne Jurovského povinnosti. ale 
najmtt začlnajúca choroba čoraz 

véll'§mi :memožtlovali, aby sa dôsledne 
a .~ plnou koncentráciou pustil do t ejto 
prcice. Ukázal ml ntekolko motívov. uv
pracoval 11 drob•llt klavírne náčrtkv ore 
mektorl altuácie - alt ďalej sa ne
do.~tol Postup práce ovplyt•nlla i rfícltlo 
postupujtíca choroba našej spi~OI'ftlef

ky, ktord •rdm vtedy naplsala. :!e sa 
obar·a, čl bude môct pokračova( v tej
to sympattcl.·ej práci. Pokúsil som sa d
Ie dl'a-tri razy skontaktovaf oboc/1, llte
dy už chorých umelcov, avšak ani nal· 

Bola 10m v meste. Ľudia v haf och stoja .• • 
vraj, nasl k Rusom prešlr. - A nie dvaja, 
lez celá rota. Aj to prísne taja, 
aj sa to vis . . . A Ja11ko ... §íel vraj prvQ •.• 
Lež ticho o tom!/ 
Am kmotríkovi! 
Ach fazk·ú cestu, 1yn môj. vybral sl si : 
mladý t voj :ivot na mtočke vtsl. 
Eli, to len reči! Never naskutku! 
Ba. ujček .. 
(jej d.Jva znamenie. aby mlčala): 
Rad!ej iu te§ v zdrmutku! 
:O.cplaéte tetka! l ked le 011 mladú. 
je bystrý, súct, - dade st dá rad11! 
Vet! dá . . (šepoce dalej ' Belkou) 

V ýstu p f . 

Obecný sluha Ouro. ostatn!. 
(náhlivo): Dobrý de tU 
A. vitaj! Co 7e? 
Prt$lel spis na obec. 
A? 
Otela tvoje, 
t voj syn .• . 
Nál Janko~ 

'Ano! Pre_!iel vraj . 
U:! je to isté. Poznal ruskQ kraj 
a vyčkal vhodný ča.~ . - Je z t oho krik 
komisdr péls(ou búcha o stollk 
c jedom vrie •• , 
Sa is te ronpomfna, 
ako mi ftvall po brdárkach ayna, 
aby sa znavil, odpadol od ludu . .• 
/lej, či sa páni boja fsho aúdu! 
(zhrdne) Hlavrčka rmelá! 

Ni~ aa neboj, matt! 
Tu f• čas činu. A on, pokým !ije, 
ri čestn~ meno hanbou nepokryje 
:lenko ra z bojov oko vftcu: vráti! 

v 1• t" p 5. 
Zálo!nfk' Ondrej, predollf, neskôr Nemci 
( počuje posladn6 alov6)., 
Hej, tak je! 'Janko ukázal ndm smert 
iútn ta bi t N pravdu, ~est a Mier! 
Rukujem e!te dne1. 
A vfdy buď t:hlap! 
V f dy nepriatera mocne b rúk %ďrap! 
• M!of 1 rtfm jak aasluhuf• Vt'ah! 
V!dy neprlatera do rúk mocne zhep 
c nalof 1 nim jak :uzsluhuje wrah! 
(čata zvonku pochoduje a plitaiMM a lt.b
naml)' 
(sa rozptchnu) 
(alta za doznievania but;noY pO~'III On
drejovi ruku 1 skoro nasilu ho vyltuch6) : 
Elle tt slovo: choď. a nemaj ltNtelt, 
ani keď život bu to ltáf malo! 
KaftlQ krok napred platit treba droho, 
ntlž lacno 11edaj sa! Rúb lútuch vrahofl 
MOJa il ;. Wd4 Ql6ik• l'fmálo! 

leopff• organlzacla uf nemohla prekonot 
preká~ku ncjta!'lls - hlodajúcu choro· 
bu, ktoreJ viedla v oboch prípadoch t 
mtrli. 

ft 1mon Jurovský predpokladal, ! e te 
\l bude jeho najvýznamnejšie dlllo. 

Nadchla ho bdsnlck4 llod11ota libretA. 
&pevnosr veria, citltvo op~me rtd•"' 
dramaturg ická výstavba 1. deJstvo Tt• 
IU sa, že vznikne vynikajúce libreto ",. 
prvtl rociallstlckú operu na Slovtnslcu. 
Aby sme ná!mu čltatetovi pnblížth cti• 
k ov(/ zámer, literárnu hodnot u i ullll• 
leckl plány &pomínanýcll umelcov, 1111• 

rejtlujeme tu dnes prvýkrát libreto P"" 
v~llo dejstva tejto oper11. 

SIMON JUROV5KY 

MARIA RAZUSOVÁ-MARTAKOVA. 

Ztnrel!nfm koncer tom Rudob 
n6ho leta Y Treni!lanskych Tepli 
ciach, na ktorom líčlnkoula SUit· 
na fllberm6nla Gottwaldoy 11 dl· 
rlaonafa Zdellka Bllka a a6llst1 

O. Parcbome11ko a S. Zámborskf 
ai,YDOitDa otworlll VIli. PRB 
HLJADKO MLADÍCH KONCERT 
NfCH UMELCOV, Treni!lanako 
le)tllcU 'Prehliadka mladfch alo 
naakfch Interpretov l nldefnfch 
koncertnfcb umelcOY 1 Ciech a 10 

uhranli!la uakutočnlla • ' 
dllocb 28. f"• - 4. auguta t. r. 
1•1 pro~eramoyt orlent6cln • tom 
to roka -..IJYIII1o 'flacero •t 
anamnfd tabttef - y .,rvom ra 
de ll. *ol!la SNP, d'atet 30. •f· 
rolle Polaket ludovet republiky, 
RnJbarskal lndowet repu bliky 1 

Rok feskef hudby. Stíi!utou VIli 
PJtEHLIADKY MLAOfCH KON 
CERTNÝCH UMELCOV v Trenl!l.n 
skych 'repllclacb, o ktoret bude 
Jill oblfrnltfl ie referont Y budí 
com fiala HZ, bola at weretná di1 
kwala autorov a Interpretov novr 
tTorby 111 t6mu H u d o b o f 
umanla a dn elok, 


