
Z prejavu súdruha Miroslava Válka na V. zjazde 
Zväzu slovenských skladateľov 

Aj v umeni 
id o osud človeka 

Zjazdy umelecklích tvorivých 
nlizov móžu byť lba s plnenfm 
povinnostf, ktoré členom zvä· 
Jov ukladajú stanovy, ale mô· 
h byť ai tvorivým a podnet
ným zamyslenlm sa nad stavom 
toho - či onoho úseku ume· 
nla, mô!u byť medzníkom v 
myslení o problémoch. ktoré sa 
1izko dotýkajú umenia, v tom· 
to prfpade umenia hudobného, 
ale aj o problémoch, ktoré 
prekračujú jeho l'ámec, ktorý· 
mi ~iie celá spoločnost' , o 
problémoch súčasného sveta a 
jivota, pretože umenie orl(a· 
nickv patri k životu a jedno 
od druhého nemožno oddeliť. 

Umelec a angažovanosť 

Mohli by sme povedať, že na
ozajstnou tvorbou je iba to 
umenie, k toré vedome a syste· 
maticky akcentuje pokrokové 
:prúdy m9Slenta; ktoré odmieta 
jednu myšlienku v mene in·e j, 
väčšej; humantstickejše j. Takto 
sA umelec stáva nielen tvorcom 
svojho diela, ale aj spolutvor
com spoločnosti , realizuje p ro· 
1ckl nového človeka. Co viac Sl 
milže ozajstný umelec že lať, 
než to, čo mu ponúka naša sú· 
časnosť, naša socialistick á spo
loč nost? Ved vidieť na vlast
né oči, ako umenie skutočne 
mcnf svet, ako pretvára spo loč· 
no~t. · ako profiluje vnútornú 
podobu !udf, ako sa stáva po
honnou hmotou p okroku, zna
mená dožiť sa toho, v mene 
čoho v minulos ti najlepši du
chovia spoločnosti žili, boiova· 
li a zomierali s jedinou náde· 
jou. že budúcnost dokáže dať 
Ich snom konkrétny tvar. 

Ziieme práve v takcito dobe, 
ži1e111e práve v takýchto h!sto· 
r ických podmienkach. To, prav
da, neznamená, že· svet ie bez 
problémov, že ie zjednotený a 
jednotný, alebo že deliaca čia 
ra vo svete, v spoločenských 
formáciách i v človeku samot
nom je priama a že jednoznač
ne oddeľuje dobré od zlého. 
biele od čienwho, reakč né od 
pokrokového. Svet a jeho roz· 
porY. človek a jeho vnúton1é 
problémy holi vzdy oveľa zlo· 
7.itcišfmi. Jedno je vš ak dnes 
už jasné. jedno vieme celkom 
iste: pravda ie na našei stra 
ne, vedúcou , najpokrokoveiš ou 
a na jhumánnejšou myšlienkou 
sú1:asného .sveta je myšlienka 
s01:ializmu, ideoló~ia marxiz
mu -leninizmu. Z tohto základ· 
ného fak tu 1ľepochybne vyplý
va aj iný fakt: umelec dnes ne
móžr. byť neutJ•álny, ľahostai· 
ný k svetu a je ho problémom 
- tak ými ozajstni umelci na 
pul<on nikdy ani neboli - dnes 
viíak takými nemťižu byť o to 
viac. že nielen lntuicie. a lo a j 
rea lita sveta, fak ty každoden 
ného ži vota im jasne ukazujú. 
na l<lore i strane ie pravda, kde 
oni sami mus ia stál', ku komu 
pa t1·i t. ~a čo hnjovať. 

Vývoj nemožno zastaviť 

Imperializmus zakrýva svoje 
vnútorné rozpory a problémy, 
ktoré nedoká že riešiť. agreslv
nou a lživou propagandou pro
ti soc ialistickým krajinám. Pľu
Jú na nás, a le v dejinách ve je 

už dávno In~ v1etor a slina 1m· 
perlalizmu padne na ieho 
vlastmí tvár. Vývoj sveta, jeho 
smerova nie vpred, vitazslvo 
ntieruvých a pokrokových sil 
nemožno zastavil'. Táto ohovft· 
ra~ská kampaň sa v plnom I'OZ· 
sahn týka ai Ccskos Jovenska. 
Niekoľko odpadlfkov a z1·adcov, 
ktorí si vcfk orysosl naše j spo
ločnosti mýlili s jej s labost'ou, 
nestoif háda m ani za zmienku. 
Ne hovor ili a nehovoria vla stné 
slová, nevyjad1·ujú vlastné myli· 
lienky a robia len to. čo im 
chlebodart:ovia ]Jrikážu. A Hk 
sa z ich úst ozýva jú slov tí ta
ké vznešené ako s lobod u. de· 
mo krncia. pokrok. humanita. 
!udské práva. a tď., pripomciime 
s i, že tieto s lová pred Pál' rok· 
mi, dajme tomu v r. 1901\ zvu
čali vznesenejsie a ešte ab
straktnejšie, ako dnes. Všetky 
tieto slová vsak mali, majú a 
budú mať konkrétny obsah. A 
pravda a sloboda vykorisťova 
tela a vykorisťovaného , sýteho 
a hl adného, za biiaiúceho a za · 
llí ja ného nemôžu byť totožné, 
ic h obsah musí byť diametrálne 
odli~ný. Alo rieka tečie a odnä · 
ša so sebou ai špin u. Nezoslá· 
va nám nič iné, iba vysloviť 
poľutovanie na d tý m, že nie 
ktoré krajiny sa znft ili k prak· 
lil<ám, ktorýc h sm e de nno-den 
ne svedkami. Neznervózilllie 
nás to, n ezbavuje nás lo isto· 
ty. Ak ú altcrnalfvu ponúkajú 
svetu sociali s tické k rajiny? je
di nú v súča snosti r eál nu a 
možnú: utvorenie sveto IJe;>; vo
jen. altematfvu. ktorá by ľud· 
stvu o lvOI'ila perspekifvy, 
umožňujúce mu riešiť nalif!ha· 
vé a v niek to rých prípadoch 
mo~no už aj hr·ozivé problémv. 
akými ~ú problémy životného 
prostredia, p rol(ram defic itu 
b ie lkovín . zhubných ch orob, 
ener~etický pr oblém - na Zá. 
pade málo spomína ný. ale 
smutn ý, dosia hnuti e civilizač 
ného prahu pre milió ny ľudi. 
Uvedom u jeme s i nalleiH1vo~ť 1 
zložllosť týchto p roblémov. do 
budúcností však hľad lme no· 
kojne a bez obáv. Osud sveli! 
nie je uložený v trezoroch zá · 
padných bánk. Te v rukách ná 
rodov, ktoré sa navždv - a 
slovo na vždy treba· zdťirazniť, 
pretože ako sa zdá , práve ono 
mnohý m prek!iža - oslobodili 
zo z"vís losti od kapitálu. Kra 
jiny riadiace sa idooló~i ou mar· 
xizmu-leninizmu; leda a i na~a 
krajina, budú i nad'alei ror.~i 
rovať priestor slobody pro 
tých, čo túto krajinu budujú, 
budú zlepšovať život né pod· 
mienky svojich ob~aoov. 7.VY· 

šovať ich vzdelanie, dôsledne 
rea lizovať svoje pl ány. 

Stotožnenie umelcov 
s politikou strany 

Zaznamenal! sme nie za · 
nedba leľný, IJOlei;ilefný fak t. 
Mám na mys li skutočnosť, že 
najtalen tovaneišf tvorcovia. 
predovšetkým tvorcovia stred· 
nej a mladej gen erácie, sa jed 
noznačne a dôrazne s totožn ili 
s politikou Komunistickot s tra 
ny Ceskos lovens ka, 1as ne a 
nedvojzmyselne konštatovali 
nielen dosta lo!< priestoru pre 
tvorbu, ale a1 neobmcJzenm,ť 

tvorivej slobody, a predovšet
kým si uvedomili a vyslovili 
s piitost svojho života a tvorby 
s .úsilím nášho ľu du, s úsiHm 
ce lej našei spoločnosti, s celou 
joj prácou. 1 

' 

O ďalšieh úlohách 
Casta sa dnes opakuje, že 

svet sa stal menším, jeho PL'ob· 
lémy sa vsak zväčšili. Ano, svet 
sa sla! menš!m, ale to n ezna· 
mená, že od človeka k č love· 
ku ie bll7.šie a ko bolo doteraz . 
Túto skutočnosť m usí zmeniť 
nielen politika, ale ai ume nie. 
Zúkladná oti.lzka sve ta je jas· 
nú: voj na alebo mier, žiVot ale
bo smr t. Každý čestný človek, 
ume lec o to viac, o ču viac 
pociťuje v sebe zodpovednosť 
ai za osudy in ýc h, musf vediet , 
kde je jeho mi.esto, musi pri
lnl!i f svoju ruku k dielu . 

Mysllm, že si v podstate ro· 
zumímne a že n 1\ m všetk ým Ide 
o jednu a tú istú vec. Doslova 
a clo písmena splfwť líniu XV. 
zjazdu KSC, v tomto p l'i pacl(! 
dosiahnuť, aby sa poz iliva s ta 
li trvul\·mi, aby sa úsp oc lw pri 
rozširovan! hudby dostali do 
sys tému. ktorý bude zuručovať. 
ze hudobná kultúra U n(IS Su 

bude vyvíj;;( s merom k vyssej 
kva lite, a nie n aopuk. Záleží aj 
na tomto z jazde, nakoľko ná 
ročnií eiole stanoví pre ubl a~>ť 
ltudobného života na najbliž· 
~íclt pät' rokov. Z'áleží aj na 
presnosti ana lýzy, ktorú zjazd 
uskutočni. pretože ud nej zá 
visí presnosť a reálnosť výcho 
dísk, na ne j závisf, či sme 
SPI'ávne určili bod, v klurom 
sa práve nachädzame. O hud
be by sa dalo zaiste IJovedať 
veľa krásnych slov. Ale kräs· 
ne slovó, ak nic sú za nimi činy, 
sú nko úsmevy žien za o kna· 
mi miznúceho vlaku. Pri te jto 
príležitosti bude možno uži toč· 
nejšie hovoriť n e pa telicky a 
prozaick y. To, čo sa closialllo. 
nie le málo. A to. čo ch ýba, zo· 
~láva vaším 1 našfm s poločným 
rllhom: ni e celkom dokonalý 
~ystém hudobnej výchovy na 
š kol á ch, malý rozmach tvorby 
politickej a masovej piesne, 
konvenčný l>rístup - aspoň vo 
väčšine pr iJ)adov - k tvorbe 
hudby pre amatérske, ale nie· 
k edy ai pre profesioná lne hn· 
dobné súbory, nedostatočn fi 
starostlivosť o populárnu hud 
bu , malý záu jem o po1lie l hud 
hy na lvorlu~ nový1:h socialis 
tických obyča jí, čo v praxi zn a· 
mená mal ý podie l sí11!asnej 
hudby pri pl'iležitostiach, kto 
•·é ľuďom zostávajú v pamäti 
natrvalo. A napokon: ešte vyli· 
Ide. am blcie vo vietkýcb žán 
r och hudobného umonia. ambi 
cie. pre ktoré delko, čo sa do 
s iahlo ie" u~ málo, a pre ktm·i 
nič, čo dosiahn ut' treha, nie io 
Ll osť. 

O straníckom umení 
Srdce čl oveka sa ľahko otvá· 

ra husľovým kľúčom. ale abv 
lo ta k bolo. ai hudba m usi byf 
zrozumiteľná a moderná . Ak 
som použil slovo moderná, tre
ba ho chápať ako ekvivalent 
s lova stranícka. A stranfcke 
umenie je to umenie, ktoré po
chopilo charaklfn• doby, podsta · 
tu marxisti1:kej ideológie a 
cier. u klot·ý sd socialis tické 
krajiny v praxi usilujú. Ano, 
k ultfu·a je a zustane nál'odná. 
Keby to tak nebolo, stačilo by. 
aby sa jeden n árod špecializo· 
val na hudbu a in ý, povedzme 
·na výrobu sústruhov. Iba n á· 
rorlná kultúra môže byť pri! 
kultfu•n ako takú podnetná. Lo
gicky obsahuje v geiJe to, čo 
génius ľudu vy tvoril. to, čo ta 
len t národa móze ľudstvu odo-
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VediÍ.ci stranícke/ a vládne; delegácie. na V. zjazde ZSS, mi
ntster kulWry SSR, zas/. umelec Miroslav Válek. 

Snímka: R. Pol.ík 

~~ ;~~~:~!RJ@~~~,~I~§~~.-~ 
• V. ztazdu 'zss., robíme tqk . nie v snahe /tcJ.kmer ' nereali'zova:lel - ' 
neiJ, obsialznuť vsetko, to vnieslo' do · r(ľsrľéllo , dl) a l!ddobnikov 
my~lienkový a spoloL•enský pohyb, bilancovanie' a perspekLívy 
ďamch tvorivých tinov. V mozaike ~krátených prejavov;· zc/r(i· 
víc a diskusných príspevkov chceme prezentovať tie .musiiell
l:y, ktoré nielen - ale na; m ä ·- hýbu naSím vetLomtŕn a 
pohľadom na budúcnosť. A nech už ntyšlierzky disk_ulu;IÍ.cich 
boli zamerané ktorýmkoľvek smerom, zaoberali sa akoukol'
velc t/Jmou, ich vediÍ.cou niťou bolo to, 'čo vo svo,oni pre'jave 
predznačil a a~centoval na V. z;azde Z$S minister f.!ullúry, 
zasl. umelec Mzroslav Válek, ·vedúci stranícke/ a vládne'; de-

' legácie na tomto významnom podujatí nase; slovenskeJ kultúc 
ry: " .. . umelec dnes n emôže byť n eutráln y, ľahóstajný k svetu 
a jeho problémom - takými ozajstni umelci· napokon niltdy 
ani neboli - dnes .však takými nemôžu . byt o to viac, že nie- ' 
Inn Intuíc ie, ale aJ r ealita sveta, fa~ty každodenného· života im 
jasne Ui\<I ZUjú, na ktorej stran e je pravda, kde oni 'sami' m USi a 
stáť, , k u komu patriť, za čo bojovať" . ' 

Pocit príslušnos li k pokrokovému spoločenstvu · ná!iho zr ia
denia, vnútorný - . často nedeklamovaný záväzok' každej tvo
rwe; osobnosti - tvoriť v mene ľudského pokroku a humani
ty, v znamení zusľachtenia duchovna človeka, jeho ' morálneh'~ 
p~zdvihnutia, vedomie prlslušnosti a hrdostt · k národne; }cul
ture, ktord za niekoľko mdlo desaťročť dokázala vstúptt na 

eur ópske kolbiste l do hudobného kultúrneho povedomia: -to 
vsetko bolo akýmsi mottom zjazdového síretnuha. BQlo ono 
l v.fíznamným spoločensk{)m kontaktovantm sa s desiatkani1 
týcl1, ktorí - roztratent po celom Slovensku - zvel'aďuiú 
v. inWtúciách i školách hudobné vzdelanie a inteligenciu sú 
l •asntka. A - napokon - ztazd sl ovensk{)ch hudobntkov s11 
stal i pr!ležitostou na znovuuvedomenie si stál ej potreby mo
rdlky, etiky a O.cty k práci druhého. Priležitosťou na odvrhnu
tie malých národných zábr an, s ktorými sme zvykli dlhé veky 
posudzovať a odsudzova( kazdého, kto prerástol naile ambíclf'. 
Al o tom hovoria diskusné príspevky, z ktor{)ch- aspo1~ skrá
ten_rj·IJýber - predkladáme· i nášmu čitateľovi. -R -

vzdal prostredníctvom tvorcov 
svojho umen ia. Ale vo sve te 
p rebieha a i iný proces. Proces. 
o ktorom som už hovoril. A 
pt·äve Pl'eto sa aj n a pt·ob lémv 
umenia, n ie len ieho org anizá· 
cie, t. j. organizácie všetké ho . 
čo .súvisf s jeho vznikom a r oz 
šil'ovaním, ale aj na problém 
tvorby u me n ia trebét pozerilť 
š iršie ako doteraz. Nepoc hybne 
existu je čosi. čo dáva osobit· 
nú pečať a vytvára svojský 
charakter socia li stického um e
nia a ko takého, ako umenia 
namokro kovejšei spoločenskeJ 
formácie ľudstva. Preto je to 
to umen ie persoel<tfvne prfťllž· 
livé pre vše tky národy sveta . 

preto s me povinn! skúmať 8 

spoznať, v čom spočfva teho 
osobitosť. Umenie radf svoj11 
diela vedľa seba lak. ako ie 

· ľndská civilizácia rado m živo
tom naplnenýr. h šťastím , či 

osobnou trag ikou, predoviet · 
k~m v11ak tým, čo ľudstvu za · 
nechali. 
Dovoľte, aby som zaže lal 

vášmu ziazdu úspešn~ priebeh, 
abv som zaže lal úspech roko· 
vanlu vášho z jazdu A povedal. 
že som l'ád medz! vami, na 
?. jazde tých, ktot·í do piatich 
č iar notovej osnovy tak často 

dokáf u zakliať ' celt ri1dsk ý 
· osud. A o osud č lovokll v tvch
lo chv1ľach práve- ide. 



e DNA 4. /\PHILA t. l'. so slretii v hu
dovc Fod!!rálnaho zhromazdcnla v Pra· 
hc poverený zas tupca MK SSR dr . Zden
ko Nováček, CSc. a poverený zástupca 
MK CSR Jozef Pávek, aby preiednali sú· 
CH ~ný s tav príprav j a nličkovho roku o 
nn lmll zos úludlll viaceré spoločné Hkclo 
oboch nasich republik. Pr! lei n rUezi· 
tostl sa spresnili niektoré okolnosti oko· 
lo Janál:kovej výstavy, Medzinárodne j in
núčkovskoj konferencie, pam!ltnef janáč· 
kovo ! moclally, založenia janáčkovej spo· 
Jočnostl, vydava telskel problematik y Ja
núčkových diel a pod. Obe s trany kon
stdtovall, že p ríprava sa pozillvne rOZ· 
víja, treba však vyžadoval od spolupartl
·cipujúcich lnš litúclf, s presnenie term!nov 
najzávažne(š!ch akci!, aby sa moho l 
zavčasu zadať do tlače (!stredný bulle· 
~n. 

• VEDÚCI OBCHODNf:HO ÚSEKU n. p. 
iiudobné nástroje dr. Miloslav Chalupa 
uav~tlvll po tieto dni viac bratislavsk ých 
!nštlt\lcli, aby s nimi prejednal nové for
my spolupráce. S rladltelstvom Slovkon
:certu predlskutova l o. L vyst(!penlc ro
,prezentačného dychového súboru Amal! 
v Bratislave, s vedenfm bratislavského 
l<onzervatórla p rekon troloval pr!sun no
vých hudobných nástrojov na túto ško· 
lu a spoluprácu v oblasti odborne! kon
'troly dod aných n ástro jov a v h udobnom 
oddelen! SNM sp resfioval niek toré otáz· 
ky p ripravovanej v ýstavy hudobných ná· 
s tro(ov v Bratislave. 
e NOVt PRAZSK'l!: TRIO (v obsadenf 

~- Klika - h usle, J, Zvolánek - vio lon
'čelo, A. Str1žck - k lav!r) hosťovalo 
15. III. t. r. v Zlllne. Predviedli na vy· 
·sokej llrovnt klav1rn e' triá L. van Bee'· 
:thovena, B. Martinu, B. Smetanu a a ko 
p r1davok Sukovu Elégiu. 

e V~STA\i.U ;,Minulost a sličasnost · 
'hudobne! k ult!Íry Opavska a Ostravska" 
u sporiadalo muzlkologlcké oddelenie 
Sliezskeho múzea v Opave. Výsta va uká
zala záslužn ú a bohat li činnost tohto 
oddeľänla za posledn ých: desať rokov. 
'Archlvna 'dokumen taristika bola vhod· 
n ým spOsobom s pojen6 s org anológiou, 

• NA NÁV RH PREDSEDNICTVA Zvtl zu 
lovcns kých tlrnmatlckých u melcov ucle

ill Slovonský lllet'ál'llY fond prémie z11 
významn6 tvorlvó čtnv v oblas ti dr!t· 
tllltttc kP.ho umenia. Popri BrunisiHvovt 
1\riskovi [rôt la Cik kerov lto V zk riescn ili). 
Marte Nllt•ttnovoj [ pos l!lvo Kata ri ny Ma~ 
lovovoll a jurojovt llt·u ba ntov i 1 posto 
va kniežaťA Nech ľudov a l occntlt pré . 
miou al hudobnocllvadc lnóhn kritika H 

publicis tu jaroslava Blahu za recenziu 
Vzkt·l«~senia [v lludobuom ~ivu te) a dva 
obs iahle[slo profily jubilujúce j mi rotl nPI 
umelkyne Margity Costinyiove j (v liu · 
clolmom ~lvoto ll v Novom slove] . 

• N/\Sl UMELCI V ZI\IlRANICl. Po ter 
Toperczer hosťoval v ditoch 1.-4. III. 
L r. v Kari-Morx-S tadtc s Bccthovcno 
vým Koncertom pro klavfr a orchester 
Es dur, č. 5. Vladis lav Brunncr intcrpru· 
toval v Debt·ecfne a Ny lt·ogyházc (l. a 
2. 111.] Bend ov Flautový koncert c mol. 
Gréta Hrdá [husle] a Otakar šebesta 
[klavh·l vystúpili v diioch 25. Il. - 3. lll. 
v n iokoYkých poYs kých mestách v rá mci 
kultúrnych podujalt. or~anizovaných és. 
ku ltúmym a Informačným s trediskom vo 
Varšave. Akordeonlsta Rajmund Kákonl 
hosťova l 25. a 26. IJI. v Ste tíne. Irma 
Skuhrová f organ) koncertovala v diloch 
28. ll. - 15. III. v Novos ibirsku Lenin· 
grade a Rige. Peter Michalica ' [husle] 
a Elena Michallcová [ k lavh·] uskutočnili 
v dr uhej polovici marca vo Sva(čiarsku 
4 koncet·ty v rámci výme ny s mladými 
šva (čiat·skyml umelcami. Sylvia Cápová 
fklavfr) hosťova la v diioch 24. lll. -
5. IV. v Jene 11 Hal le s klavirnymi kun· 
certami Gt·lega, Salnt-Sal!nsa a Cajkov· 
ského. SlovenRl<lí kva L·teto koncertovalo 
v d iioch 25. HI. - 4. I V. v niekoľkých 
ilvMskych mestách. 
. • VYD i\ VATEĽSTVO SUPRAPHO N vy
dalo knihu ukra [lnského folklor istu a 
hudobného vodca V. Hošovs kóha " U pra
meňov rudove( hudby Slovanov". štro!.:é 
hudobné a filologické vzde lanie Hošov
s lcého umo:lJ"u je m u venovať pozornosť 
rozsiahlemu materiálu z etnogtaflckýc:l 
oblast! Karpát. jeho analýzy n ie sú iba 
tradičným porovnávanlm piest1ových va 
riánt. ale využlvajt1 poznatky histo r ic· 
ké, etnografické a archeologické, v me· 
todológli dokonca t teóriu In formácie. 
Zo slovenskej folkloristiky venuje naj· 
viac pozornosti Bartókovej a Kresánko
ve1 p ráci, zo starš!ch p rác najviac oce
nil zbierku pofského zberatera a skla· 
datera 19. stor. Kolberga. 

Protokol o výmene umelcov 
V. íliiocli 15.-21. januára 1977 bo_lo rokovanie madzi umeleckou agiintirou 

ZSSR Goskoncert a československymi umeleckými agentúrami Pragokoncert a 
Slovkoncert. Yedúcimi delegácii jednotlivých umeleckých agentúr boli Jeh r Ja. 
ditelia - L. I. Supagin, JUDr. Frantii ek Hrabal a JUDr. Bernard Demo. Výsled· 
k om r okovania je p rotokol o výmene umelcov medzi Goskoncertom ZSSR a 
československými umeleckými agentúra mi na roky 1977, 1978 a predbe!ne na 
rok 1979. 

Výsledky tohtoročných rokovanf, ako 
aj nový p rotokol o výmene umelcov po
súvaj(! vzátomné vztahy umeleckých 
ugentúr do novej, kvalitatívne vyššej 
'etapy. Vychádzali totiž z n&vrhov a od· 
.porličant, vyslovených v roku 1976 na 
porada ministrov kultliry socialistických 
kralfn v Ulánbátare a na porade riadi
teľov u me leck ých agentúr socialistických 
kt•a(fn v Moskve. Na t ých to poradách 
sa prl(alo odporúčanie, venovať zvýšenú 
pozomosf zlepšeniu a zdokonaleni u fo · 
riem umelec lcel výmeny, neustále zvyšo
vať iel umelock(l 1 spoločenskú úrovoil. 
Jedným z konkrétnych dôsledkov. ktorý 
ul: našie l svojo zakotveme ai v protoko
le o rokovaniach medzi Goskoncertom. 
Pragokoncertom a Slovkoncer tom. budú 
cykly koncertov súčasnej hudby obi· 
dvoch strán, autorské koncerty sklada
teľov a ovcra intenzfvnejsia výmena mill· 
d 9ch talentovaných umelcov. 

Umelecké agentúry oboch bratských 
socialistických kra(fn budú v nas távajú
com obdob! venovať zvláštnu pozornosť 
organizovaniu Mesiaca československo
sovietskeho' priateľstva. umeleckých po· 
dutat! venovaných 60. výročiu VOSR, 30. 
výroč iu (tmrlia Leosa janáčka. ako at 
medzinárodným podujatiam a festiva lom 
Pražská ja r, lntortalent. Bratis lavská lý
ra. Bratislavs ké hudobné s lávnos ll, Rus
ká zima, Moskovské hviezdy a iné. 

Pri vzá(omnej výmene skupin zábavné
ho M u ru budú obidve • strany venova( 
zv láštnu pozornosť organizovaniu vystú· 
pen! pro československých budovateľov 
plynovodu Orenburg - hranica CSSR. 

V nas ledujúce j časti našei informlicio 
sa obmedzhne na v ymenovanie aspoi1 
nie lcolkých umeleckých výmien. 

V roku 1977 

madzi 54 sovietskymi u melcami a men· 
sfml umeleckými telesami nachádzame 
mená husli s tov Alexandra Michlina, Igo
ra Oistracha, Eduarda Grača, Vladimi· 
ra Spivakova a Pavla Kogana. Z klavl· 
ristov k nám tohto roku prídu Arkadij 
Sevldov, Svlatoslav Richter. Alexander 
Slobodianik, Nikola[ Suk, Eteri Andža· 
varldze, Ľjubov Ttmofejeva, Rudolf Ko· 
rer. Naše symfonické t elesá pr!du zo So
vietskeho zväzu dirigovať okrem iných 
Dnlltr ll Kitajenko, Juri! Simonov, Vladl· 
mlr Ko:luchar, Orllse j Dimitriad!, Maxim 
šostakovič, Vladimir Fedosejev, Alexan
det· Dmltrl jev. Z vokálnych uméHcov -
koncertných aj operných - privHame v 
Ceskoslovensku v tomto roku tenoristu 
Zuraba Sotkllavu; basistu Bulata Men· 

žll ki jeva ; sop ranis tku Gize lu Cipovu, 
te norls tov Vagana Mirak jana a Virgiliu
sa Nore( ku. Oleg )ančenko a Leopold Dlg
rt s budú mať u nás organové koncerty. 
V Mesiaci čs.-sovietskoho priateľstva rá
ta sa s hosťovan!m Moslwvskei komor· 
nej opory, ktorá s veľkým úspechom 
vystúpila na BHS '76 a s jedným sú· 
borom ruského klRslclcého baletu. 

Zo s loven11kých koncortnýcb umelcov, 
ktor! PÔJdu na umelecké turné do ZSSR 
v tomto roku, menujme klaviristu Cy
rila DianovskP.ho, sopranistku Elen u Kitt
nárovú. organistku Irmu Skuhrovú, diri· 
,l!énta Ladislava Slováka, husllstku Jelu 
Spllkovtí, barytonls tu jura ja Oniščenka , 
akot·deonlstu Vladlmtra Cuchrana a k la
vil'istu Mariána LapMnského. Z umel· 
cov zábavného žánru bude nés v Soviet
s kom zv!lze reprezentovať jána Kocláno· 
vá so skupinóu, Skupina Gustáva Of[er
manna, Skupina Brai1a Hronca a Marce
la Latferová so skupinou. ktorli vystú· 
p i vo veľkom revuál nom programe 
Hviezdy ôsmich hlavných miest (bude 
reprezentovať Bratislavu]. 

V roku 1978 

má -protokol [v časti, ktor& sa zaoberá 
pritatfm sovietskych umelcov v CSSR z 
oblasti vážno ho žánru l 44 položiek a v 
cHs tl venovano[ vysielaniu našich u mel· 
cov drJ ZSSR vo vážnom žám' i - 34 po· 
Jožlok. V tomto roku u nás preds tavf 
klav!t·nu tvorbu a rménskych skladate· 
fov Svetlana Novosa rd(anova a k lavtrnu 
tvor bu D. šostakoviča Ta tj ana Nikola je-
va. Z klaviristov v tomto roku má k 

nam prfsť Emil Gllels, z dirigentov Emln 
Chačaturjan, z vokálnych umelcov sopra
mstka Galina Pisarenková, tenorista 
Henrik Krum a Vagan Mirakjan. mezzo
sopranistka )elena Obrl\zcovové a ba· 
s lsta Jevgenlf Nesterenko. 

Zo slovenských umelcov pô jdu v roku 
1978 do Sovietskeho zvl!zu o. l. klavirista 
Poter Toperczer, dirigent Zdenek Bllek, 
klavfrne trio ls tropo lltanum. organista 
Vladimir Rusó. tenol'lsta Peter Dvorský, 
klaviristka Tatiana Fl'ai\ová, akordeonls
ta Rajmund Kálconl a dirigent Bystr!k 

Režucha. 

Prii rok 1979 

rokovalo sa tba o predbežných návr· 
hoch. a p reto o p r!chode sovietsk.~ch 
umelcov k nám a výjazde našich umel· 
cov d o Sovietskeho zvl!ztô budeme na 
stránkach časopisu Informovať neskô", 
ked sa p lány na rok 1979 u presn ia. 

-mp-

V&MJ/MTR A SLltVTKO
t' A, rotlend l.ando:;ú, 
mladá profesorka bra/1-
slavsklJIJo Konzervaló· 
riu. pocllt1dza z ťrýdku
Mi~tA:u na Morave, kde 
v rokocll 1957-1965 nav
!it uvovala (v klavímef 
tr/Nie A. KuC.•Pr ovc;-Cvan
•lovej 1 tanwf.~iu TJSU. Po 
(Pf IIÁ'Oil('enf studova/a 
•w brnenskom Konzer va
tónu pod uedením prof. 
lnessy Jamč:A:ouP/. Absol
votmla v r. J97L nároč
nym 1. klavírnym kon
eertom fis mol od S. 
l~acltmaninova. Počas 
SVO/iCl! !il údií na k onzer
vatóriu Zl!ilwla Sláviková 
niekoľko cie11 (ll. cena 
na st1ťati Pryderyka Cho
pília v Mariánskych Láz-
i).aclt u r. 1969 a o rok 

neskór opi:lt ll. miesto na 
klavane; súťaži o cenu 
Beetlwvenouflo Hradca J. 
Od roku 1971 pokračova
la u !ilúdiu na JAMU -
nafprv v triede prof. dr. 
Olakara Vondr ouica, no 
po:.ledn~ dva r oky pra
covala opä( pod vedením 
prof. l. Janíčkovej. Ztí· 
tastni l a sa /. interpretač

ne/ súťaže Ministerst/Ja 
kultúry CSR, kde u odbo
re klavír fef udelili 5. ce
nu. O rok nesktir na tej 
Iste/ súťafi lJy!Jojovol a ~i 
uz 3. mie~to. V r oku 1974 
nbsoluovnln medzinárod
nú !>úťaf Alfr~da Casellu 
v tnliansknm Neapole. 

Roku 1976 úspe!;ne 
ukončila l AMU a na zá
klade k onkurzu priJali ;u 
na bratislavsk~ Konzer
vatóriUm, kde popri kon
certných korepetlciách a 
povinnom klaulri vyuču
;e afltlavný predmet. 

Profily 
mladých 

SvoJím umeleckým na
Iure/om 1 tecltnickymi 
dispoz1cianu f pomerne 
veľk<J rozpiilie ruky J Ul· 

klinu;e Sláviková predo
vsetkým k romanlickef 
hudbe. V ;e; repertoúri 
f igurujú kompletn~ Cllu
pinoue balady, Scher~o 
b mol, Fantasia l'olona/
se, v ý/Jer z et u cl i ua!N
kov, ďal et nárocn<J Scllu-
mannove SymfonLck·d 
etudy, monumentálne, 
slrokodycllé a mecWaliu
ne Prelúdium, Chorál a 
Fúga od C. Francka, vy
ber z Ceských tancov od 
B. Smetanu, Bral!msouP 
Rapsódie i 4. sonáta oä 
A. Skriabina. Z Beelhove-

nove 1 tuorby na§tudouala 
111. klwnrny koncert a 6 
sondl. Z tvorby suew
vtjclz majstrou hudby XX. 
storoČia naclu1dzattí sa v 
tel r epertoári diela B. 
Mar i/Mt a S. Prokofieva. 
Zo súcasne; tvoriJy do
mcíciclz autorov interpre-
111/1! Sonátu Vladillllra 
ll'emera a 1'ocratu Jura
ili J-lalrtktl. Krt/1ky z fi'/ 
A:oncC'rl n.Liclz ll!fslúpelli 
zltodne vyzrllliltutú ,\r>l.!· 
lal!llvú teclmtku, zrelo~ť 
prtstupu, Strokú cl!fll'l· 
mickú paletu a schop .. 
nosť 1!/bsiello preniknutia 
rio interpretouan~ho die
la. Ctlujme aspoii níe
ktor<J: "štyrt balady F. 
Chopina znamenajú vr
< hoJné umelecké vypli !te 
a( pre skúsených Inter
pretov... Svoj náročn9 
program zvládln s pozo
ruhodným úspechom. jej 
výborná technická prí
prava, logická a zreter
ná koncepc ia výstavby 
kuidej skladby sa prt jr;j 
v9kono ukázali ako sa
mozrejmé predpoklady". 
(/. S. Rovnost, Brno, 
1976.} .,NaJhlbší umelec
ký dojem zanecha la mio
dá klaviristka prodvedo· 
ním Prelúclin , Chorálu il 
Fúgy C. Fwncl<a .. . V: 
l.nntlnv<í sa svojou intel'· 
pt·clár.iou cln k(t zu Ja vy· 
rovnoť nielen s problé· 
mami dynnmick~)j kon 
repcic a technickými ol!
tluiami, ale naviac clo
kázala jej vdýchnuť takú 
umeleckú kvalitu, nkú 
nachádzume v Interpretá
cii klaviristov e urótJskn
ho formátu." (Mladá 
fronta, 1974.} 

V. CliiK 

SLOVENSK~ NÁ RODNÉ DI VADLO mú 
celý rad schopn ých só lis tov. ktol'f md
t-u rflprozen tova ť naše hudohno-tlrAJna
ll ckó umenie. l r: h n1ená sa dostáva i ú 

na pla~áty a do IH'URJ'flmov význam· 
n ycb nui·ópskyc:h ope rných scP. n. Mag
daléna ll ntóssyová sa stáva p!'avicle ln ýtn 
hosťom Státnej opory v Berlíne. kde pri
pravuje prom léru Ma rgaréty v opere 
Faus t a Marg11 róta, juraj Hrubant n1al 
nedávno premiéru úlohy Oresta v Straus· 
sovej opore Elektra v Lipsku, kde 1e 
Rtálym hosťom, Sidónia Hal ja ková už nle
koYkokrllt hosťovala v berllnskei Stát· 
nej opere. Petet• Dvorský spolu s itou 
s pieval Voj vodu v Rtgolettovi v Soľil, 
ďale! v Mn!chovo, ta lianskeho spevíika 
v Ru žovom gavalierovi od Richarda 
&trausstt vo viedenskej štátnej opore, 
Alfréda v Kolfno nad Rýnom. Ondro[ 
M~:~lachovský s pieval Kecala v Predanej 
neveste a Zachartá~a v Nabuccovi v 
Ľubra ne. M11gda lén <l Ha jóssyová bola v 
Hola ndsku, jaroslava Sed lái'ová v N!:iR 
Tibor Fl'ešo a Gerhard Auer v juhoslávi/ 
Okrem tol1o sa mená našich sólistov 
(Magdalény Hajóssyovej, Jarmily Smvč· 

kovo! a Frantl~kn Ll vo ru] objavili 1 v 
programoch a na plugMocl t v Japonsku .. 
Do kOIH'H sfltóny vystupi jut'é!l Onlščnnko' 
v ZSSR ŕl vo ľrunc:úzsku, Magtllll ŕtHI lltl 
tóssyov(t a Pcll'r Dvorský v Bl:R, t:nltfl 
flllricovd SPICVII Cllt'lllt) ll v Rlllli\IIISkll, 
kŕJ I II t)Orns lt lili l v ritnH'i vytnony sóli stov 
JnHdzt llt'<Jitsln vou H Cnnstnnr.ou j 1 SL
dťJnit~ lln li nkovit fl Fruntt:';ck Livora1 

Ma~tlulóno ll<qóssyové H juraj Hrubant 
maju nap ll\nov11n6 cCoiste predstavcnw v 
Berline u v Lipsku, Ondrej Mlliachov
::.ký zt.sa v Ľubfnno. Poter Dvorský bu· 
tlo nwť koncerty v Mnh.:hove. v septem
bri p!lť PJ'Cdstavenr vo vieclonskel Stál· 
ne! opere a v dccomhri §tyrl predsta· 
ventu v llamburgu. Vzácnou je 1 po· 
zvánka prn Mngdnlénu llajóssyovó, Pel· 
ru Dvorského, Ondreja Malachovského a 
Tihora Froi.u na hosťovanie v Pt·edaneí 
neveste - <lo Trhorlinu. Nielen tednotllv
ci. ale aj celý opol'llý sttbor síria dobré 

DNI SLOVENSKE/ 
HUDBY. Tento ndzov 
spreuddzal rad reláetl, 
odvysielaných Cs. r oz-
hlasom u posledných 
marcových a prur;·clt 
aprllovech d1~och. I!ubo
mlr Cltek, Séfredaklor 
H RHV houort: ., ... Cs. 
rozhlas má omb!cle ... 
najmä rečou hudby p r i
spleť do atmosféry V. 
zjazdu slovensk~ch skla
daterov. Preto pracovni
cl hudobného vysielania 
pripravili Dni slovenskej 
hudby. V koncertných l 
hudobno -slovn~ch relá
ciách na všetkých vys te
lac!ch okruhor.h zaznejú 
najzávažnejšie d ie la slo
venských autorov z ob· 
lasu symfonickej, vokál
uej, koncertantnej l 
opel'l1ej hudby, piesne a 
ln~trumentálne skladby 
zábavnej l populárnej 
hudby, ako aj úpravy na 
rOznom stupni kompozlč
ue Sj)t'I'ICOVilného SlO
venského h udobného 
folk lóru". 
Veľk~ kvantum repre 

zentoualo bohatstvo na
Set hudobne! kultúry, 
preto ťa~ko vyberať, čo 

meno Jlftscl hudobnej kult(u·y. Ved po 
vystúpeniach vo VIedni. v Rumunsku a v 
)ullostávll, čaka SN D zlllazd do Belgie· 
ka . MICHAL PLŠKO 

bolo naJprlfaWvefSze, 
nafzauflmauefsle. Koniec
k oncov to ani nebol o 
prav!)m cieľom reldca. 
Skôr šlo o aktlsl repre
zentatwllu p1•ehlladku na
~ef súčasne/ t vor by, kdP 
sme mohli porovnávut 
diela jednolllv!)ch skla· 
dateľou navzájom, ako 
a; ich vlastný uýuof. V 
dramaturgi i fednollivyrh 
koncertných blokov raz· 
f1lasovým pracounikom 
iste zväzovali ruky tak~ 
parametre, ako aj nedos
tatok stereo-sntmok (pr i· 
bli!ne polovica pr ogra
mov bola stereo J. ro~
~iahlost materiálu nútila 
vyberal diela uýborn~ 
nielen po kompozične,, 
ale at po Interpretačne/ 
str ánke. Skoda, te okrem 
publicistických relácl! 
ako l-ludobn~ spr auoda/
stvo a Hudobný kalen
ddr, sme zaregistroval i 
Iba fedln~ lludobno-sl ou
n~ pásmo [28. l/ T.J, a to 
60 mlntít pesni~lek a roz
právania so slovensktíml 
hudobnými skladateľmi, 
ktor~ pri pravila Redak
cia z ábaunef hudby. V 
oblastt uá~nef hudby sme 

a~ dodatočne mohli s 
uspokojenim k'vztovat, žq 
u rámrt Stúdw mladtíclt 
{5. TV.} bola besedu s 
mlnclymi skladatefmt 
fiJI/Jdk, Poul, Domwl,kQ. 
Bokes /, ktorych diela od
zneli v T!íždni sútasnPj 
slovenskeJ ltudohne; 
tvorby. So zaufaltm sme 
st vypočult Ciklcerouu na
rodnú operu Turo l ánu
Slk, ale a1 kompozičn~ 
práce Sucho1la, Moyze•a, 
KardoSa . .. Potemo nnf
mä to, ~e at skladateľ
ská mlaď, resp. str edná 
generdcin ( HruSou>lcý, 
Burlas, Zeljenl.:a .. . / bo
la kvantilatfvne r ounalco 
za~tcípená, ako mená "lP· 
starou naľief hudby. Ok
rem Cs. rozl1lasu, at Sln
uensk/1 f ilharmónia zara
dila do svoflzo proqramu 
v predzfazdouom oiJttobt 
(v r ozpi:lll dvoch abo
nentných cyklov J dve 
slovensk~ premMry, a to 
Kresdnkove Tri ple ~ne 
na slová l. K r asku a 
Kardo!>ouu Slouakofólllu, 
ktorú priamym prenosom 
vysielal at Cs. rozh i as 
124. III.}. V porovnani s 
ostatnými tn~tttúctamt 
rozhlas svo{e motnostt 

bohato uyu!!il. Dni slo
venske/ l!udby sú člnom, 

/todn.tím povšimnutia -
nielen preto, ~e boli pr
V!ím 1'ozslalllym kolosom 
svoj/to druiPU, ale at z 
dtivodu, !e ukázalt krásu, 

IIOdnotu a vyspelosť na
§eJ slovenske/ hudby. 

J. SUHAJDOVA 



Zo zjazdovej diskusie 
PAVOL BAGIN 

o podpore 
a povinnostiach 

Pavol Bagin a Ladislav Mok
rý v prestdvke zjazdového 
rokovania. 

Sn!mka: A. šmotlák 

Slovensk t hudobný 
fond v úzkeJ spolupráci 
so Zväzom slovensk~ch 
skladatelov a svo jim 
partnersk9m Cesk9m hu
d obn9m fondom bol v 
uplynu lom obdobi vypl
sovatelom vlacer9ch zá
važn'Ých umeleck9Ch sú
ťa ž!. Podsta tné to. ~e z 
tejto formy spoločenskej 
objednávky vzn ikl! pre 
našu socialistickú hu
dobnú ku ltúru ta ké hod
noty, ktoré sa s ta ll v ý
znamn9mi umelecko-tvo
rtv9mi člnmi a predpo
kladáme, že sa stan ú 1 
trvalou hodno to u pre 
bud úcnost. Stimulovanie 
tvorby, lnterpt·etácie 1 
muzlkolo~ickej oblasti , 
podpora zábavného ~an
ru, š tlpéndiá skladateľom 
i koncertný m u melcom, 
ako l šti pendiá mladým 

konclir tn9m náde jám. ale aj obrovsk9 kvan titat!vny po
sun v množstve rozmnožentn hudobn9ch noviniek. pat
ria nesporne ku kladom práce SHF. Pos tupné vydáva
nie profilov skladatelov, 5-zv!!zkov9 kataló.!( koncert
n9ch umelcov, vydávanie bulletinu Slovenská h udba v 
cu~zotazyčnýcli mut~clách (mimochodom, posie la sa na 
vyse 4 tisic adries d~ celého sveta), p rehrávky v Klu
he skladatefov, to je ďalšia oblast kvalilat!vne vyšše j 
činnosti fondu o teho účelových zariadent V roku 1976 
bolo Slovenskému hudobnému fondu Ministerstvom kul
l(Jry SSR udelen(i vydnvatelské oprávnenie v oblasti ko
mornej, zborovej a lnštruktivnet tvorby. Ešte v tom 
istom roku SHF vydal - po odporúčani ed ičnej rady 
- prvých 24 titulov a v súčasn ej dobe prip ravuje do 
wedajnol siete ďalšie d lola z od1En6ho plánu na rok 
1!!77. Vieme, zu v JlL'iíci výboru 1 samotne j institúcie 
jr stále možnos( nachádzať novč Impulzy pre podporu 
a rozvoJ násho hudobného umenia. SliF vy na lož( I v bu
dúcnosti nemal6 CiSille. alJy úspešne p lnil svoJe úlohy, 
vyplyvajúcd zo svojho š ta tu tárneho postaven ia. Bu'de 
podporovať tvorbu. ktorá znamenú p rínos v h udobnom 
umeni. tvorbu. ktorá má kvalltatlvny p red poklad úspes
nrího spoločcnskčho dopadu v Intenciách kultúrneJ po
litiky naše! strany a štátu. .... 

Zdá sa mi v~ak, že nie vždy a v priamej 'úmo1·ei robf
me. tak, a l)y sme s čistým s vedomfm mohli poved ať: 
za to, čo som dostal; som a l odovzdal .. . Pochopiteľne , 
nedovoľujem sl paušalizovať tento názot·. Chýba mím 
úprimnosť vzájomných vzťahov. Akosi často vldtme v 
umen! seba, miesto toho; aby sme videli a c!tl\1 umenie 
v sebe. Dozaista .mOže vzniknúť námietka, že n ie všetko 
te ružovč, le viacero p r oblémov, ktoré bude potrebn6 
v najbl!žšej budúcnosti riešiť. Sféra Interpretačného 
umonia te v oblasti vážnej h ud by po mnoho rokov zmra
Z('ná v základnej honorároveJ polltike, agentáž - mys-
11m lu v tom pozit!vnom slova zmysle - je a ko u sk la
äatefov, tak al u Interpretov viac náhodilá, a ko kon
cepčná. Vydávanie notových pubHkácU 1 gramoplatn{ -
napriek vcelku úspešnej prod ukcii vydava tetstlev -
Jen dobieha zameškan6. A o bla st muzlkol6~le, bez svoJ
ho trva l~ho periodika,. budo mat ast objektívnu p ravdu. 
ale bude nedostatky umelecke! lcrltlky a isté, týmto fak
tom zákonité obmedzen ie odborneJ umelecke! polemik y 
v hudobnom umonf. zdôvodňova ť t ýmto nedosta tkóm. 

Tloto iHastkovlí, no v p odstate dOležité momenty nás 
ncoprávňulú lc tomu. aby sme nežll1 v ovzduš{ vzáJomne! 
dOvorv. úcty k dosiahnutým hodnotám, aby sma povy
šovall osobn~. častokrát s ubjekUvne názory nad 'etické 
p rincfpy ľudského porozumen ia. Ca sto očak6vame od 
ZSS to, čo nie le tejto organizácii v lastné, chceme 
zá~ahy, nepatriace do teho kompetencie. Zväz skladalo
rov nie le výrobcom titulov a vyznamenant nie le za
rladenfm na neobmedzéné vysielanie na zahraničné ces
ty. Je ldéovo-umcleckou organizáciou; k torá ces tou pre
hliadok, seminárov, besied a ak tlvov dáva dosť š iroký 
priestor na tvorlv'Ý k v.as. Inštitúciou; ktorá dáva mož
nost konfrontácU a lnformácU, Inštitúciou, ktorá - ak 
bude opcrativnojšla, dozaista b ude mat plnč právo v y
jadr•f sa k odborným a ideovo-estetickým problémom 
a jef hlas bude akceptovaný. A na pokon - Zvä z, p ráve 
p1 ostrednictvom svoJho členstva - m íi. svoje zas túpenie 
vo všetkých hudobných inšti túciách; a t ed a má p ráve 
cez aktivitu tohoto členstva možnosť 'POZitrvne o vplyv
iLDvat vývoj našej hudobne! kultúry. 

Snažme sa vy§~ie pozdvihnúť vzájomnú dôstojnosť h u
'clobn9ch umélcov . . . Naučme sa úprimne tešiť z kaž
dého umclcckOho a spoločenského úspechu svojich ko
le~ov, a tam. kdo sú problémy, snažme sa pomOct včas 
a na pravom miesto .. , Som presvedčený, že s lovenská 
hudobná kultúra doslahno ďalšieh významných úspe
chov práve vtedy, ak b udeme navzájom prehlbovať úctu 
k doslahnut9m hodnotám, úctu sami k sebe l k svo{lm 
kcle~om, porozumenie pre t ú sku~očnosf, že každ ý z 
nas sa snaži zo všetkých svoUch sil slúžiť umeniu a svo
Jol socialisticko{ vlas ti. 

ALEXANDER MELICHER 

Viac pozornosti práci 
pobočiek ZSS 

Chcem poukdzat na niektoré problémy, ktoré priamo 
súvisia s úspe.šnou, čt menet úspe.šnou prdcou Kra/skej 
pobočky ZSS v Bansk ej Bystrtcl. 

V prvom rade Je to problém Clensku j záJ..:laclne. ~wi, 
musím konštatoval, ~e na!la pobočka Je počtom tWJIIWtl 
ilia zo všetkých pobol:iek umeleckých zväzov. NabtUt 
10 elenou a 5 kandiddtov fe nepatrny pol:et oprott stl
ným pobočkdm výtvarnycl! umelcov, architektov atd. 
Na!lí členovia stí z rôznych miest Stredosiot;ensk61u.~ 
kr•aja l Zl ar n. Hronom, Pri evidza, Brezno} a sa prisiub
mkmi troch tvor ivých komisii Zvčlzu slovenskych ~J..:ia
datefov. 

Velmi dobre pozndm požiadavky prijatia do Zviizu 
slovenských skladateľov. Neprthovdram sa za zn!ženu• 
umeleck!}ch - odborn!}cll kritér i! pri prtjlmanl. No prl
hovdram sa za systematlckej~ie rozmlestrlovante absol
ventov umeleckých !lkôl po celom Slovensku, za poskyt
nulte uzdeldvaclch moZnost i t!}m, ktor! chctí ttaďalej 
pracoval v mestdch mimo Bratislavy a súl:asne matu 
zdujem aj o prdcu vo Zvllze sl ovenských skiadatelov, za 
uskutočnenie pravideln!}ch prehrdvok do TvoriveJ komi
sie koncertných umelcov. Problém (:lenskej zdkiadne po
botky je naliehavý aJ prero, že teraj!ll Nenovia musw 
niesť bremeno zodpovednost/ za vSestrannú l:lnnosť ZSS 
v kraji. 

ĎaleJ te to probMm publicity hudolmého života kra
ja. Ospe!lnd prdca pobočky Je do znal:net miery zdvislá 
od propagdcle uskutvl!ne11ých poduJali v tlaC:I. vernu 
sl cenlme prdcu krlllkov, ktor! raz za čas napíšu re
cenzi e o premiérach stredosl ovenských divadiel, koncer
t ov atď. Ziaľ, množstvo hodnotných podujal! zostáva 
bez ohlasu v tlaci. 

Dovolte niekoľko sl ov a; o stretnutiach, ktoré pr iamo 
súvisia s plnením uznesení XV. zjazdu KSČ o pribllžení 
hudobných hodnôt .širokeJ verejnosti a stretnutiach 
umelcov s občanmi. Mdm 11a mysli prekrdsne ~tretnulla 
nabích lwdobnýclt skladateľov - Jubilantov s roddkml. 
Ci už to boli Vyhne - koncert z tvorby Zdenka Mlkulu, 
Kldstor pod Znievom - koncert z tvorby Alexandra 
Moyzesa, Banská Bystrica - koncert z tvorby Tdna Cik
kera, Selce - koncert z tvorby Andreta Ol!ená~a, Pod
kon/ce - koncert z tvorby Pavla Tonkovil!a atď. V uve
dených miestach Zbory pre občianske zdležitosll pripra
vili prifalia v obradných siei'tach MNV. Casio so slzami 
v ociach sme prežívali clwíle, v ktorých sme sa pre
.svedčill o tom, že občania majú radi svotich roddkov a 
Ich tvorbu. Te to uzt'al t, o ktorý sa usiluje KSČ pri roz
víjani soclallslicke/ kultúry. 

ANNA KOVAROVA 

K otázkam 
muzikológie 

Di1a 5. nu1rca t. r. v dennikn Pravda v rozhovore 
s dclo~átmi Zjazdu slovenských spisovateľov litcrurny 
tuoretlk Ján Stevcek okrem iného povedal: .,Teória s pô· 
sobuje, že sa Iitorárne dielo uvedomuje ako závaž ný 
fak t. Teória zvý:.:na mii uje dielo. Robi ho plným zmys
lu ... Literatúra je my~lienková ak tivita. kto rá by ne
bo la inak možná, len vo svoje j podoba: Te6r1ll l li á~tivi~ 
ta estetická, bez ktore{ by myAIIenková s tránka liler a
túry nevystúpila dos t plasti cky, nebola by .,prelozcná", 
ujasnená, ba zjasne ná. Medzi beletr iou a teóriou je skry
té súručenstvo a ie dobre, že si to d nes spisovatelia 
uvedomu jú, pretože ide o celok, v is tom zmysle o kolek
tfvne dielo". 

Tonto citát uvádza m v úvode svojho diskusného prí
s pevku preto, že sa v hudobne j oblasti často stre távame 
s názorom, akoby muzlkoló~ia bola akýmsi nutn9m 
zlom. pl'fveskom, dokonca prfživnfkom na hudobnej tvor
be o lnterpt·etllcll. 

Zjazdové rokovante pozdrarJil aJ vedúci ceskej delc
gdcie, skladateľ Lubom1r Zelezn!J, predseda SCSKU. 

Snfmka: R. Polák 

Ak llteratút·a, ktorá pracuje s logickými jazykovými 
pojmami (zrozumltcln ými v podstato každému p riemer
nému občanovi). priznáva, že potrebuje pretlmočenie, 
aby tel hodnoty a k rásy p las ticky vys túpili - o to viac 
ho potrebuje hudba , ktorá s íce má tú v ýhodu, že pO
sobi pr iamo na emocionálnu s[éru človeka no rečou 
.,abslra l<lnou", k torá u priemerného vntmatofa potrebu
le svojho Umočntku v priblí~eni, objas neni hodnoty hu
dobného diela a adekvátnosti jeho Interpretácie. Nemám 
vi;a k na mysli vul~orlzované .,vykladanie" obsahu hu
dobného diela. 

Tvorivá komisia muzikoló~ov od pos ledného zJazdu 
vyvinu la velké úsll!e, aby zal<tlvlzovala všetkých s lo
vens kých muzlkológov pt·e spoločny cieľ : popularlzovať 
s lovenskú hudo bn tí tvorbu a prispievať všetkými fo rma
ml k jej najšlršlemu spoločenskému dosahu. Popularl
zovať slovenské Interpretačné umenie, hodn otlt teho 
kvallly, aby v Jconfron tíicll so zahraničným lnterpretač· 
ným umenrm nedoch tldzlllo k snobsk9m záverom. 
Veľm i klad né výsledk y d osiah la s love nská h udobná 

his tória v bádanf o hudbe a hudobnom živote na Slo
vensku . Problémom zostáva nedocenenie tejto dílle!itef 
muzikolo~ickei disclpUny, hoci význam histórie p re sú
časnost je všéobecne známy. 

Hudobná teória v s lovenskej muzikológii má prefe
rované postaven ie a je na vysoke! úrovni. K tej to slcu
točno~tl prlspiava 1 priprava našich hudobných taorä-

til .. uv, o ktoru ~d v uosiPcinych rolwcli s turú lJll lH' I K<~ 
tl'dro UlliUll OVPciV llcl fFUI-. Ili Kutudrn ll!ÓI' Il! na VSMU. 
O urov111 nus1.:h hudobnych leorelilw v uiis pn·svf:dl:il 
V\ dnn:n v scminfir u ana lýzo, klOL'Ý Tvorivú ko 111i:>lll 11111· 
z 'kológov usporiAdala lwncom minulčho roku. 'ľt:nto 
mmtOI'iodno úspešný somiMll' dos pe l k ;"úvl' ru. ~n ano · 
lýzu hudobnl!ho diela z pohľa du hudobnej lllÚI'Íf} ucstutr, 
je len judnou zo súča s !! hodnotun1a il tr iedeniu urt n
l' <~ k lu. Onlšou - mo~no povedať rozhodu)ílcou - sú
čusťou je pnliľad z hladiska marxis tickej estetiky. 

l v oblosll marxisticke j es te tiky ml\me niekoľko vý
značných osobnostf. Verime, že ich podiel bude a drkva l
ny na ďalšom seminár!. ktorý chceme venovať výlučne 
problemotlke marxistlclcc j esteti ky. 

Najvllčšlm pro1Jl6mom. ktorý ak sa ne poda rf vyrle· 
šiť , priam ohroz! da lšf rozvo! sloven::;kej muzikológie -
je naprostý nedostatok publikačných možnosti u s tred
ne rozsiahlych muzikolo.l(lck9ch prác. Supluje sa to v!;u
lijako: Hudobný život narúša svoj štýl hudobn~ch no
vfn a z času na čas uverejňuje na pokračovanie ro~
s illhleišie p rfspevky. Zvllz s lovenských sklodatcrov v y
cllíva k rôznym priložilosliam cyklostllované, čl rotu
printové zbornfky - ale to ie nedostačujúce a ncdôs tu :
né. Nejde o rozsiahlo s túdlc a monografie - lle vvcl ú
va. čl malo bv vydávať vydavateľstvo OPUS. Ide o šiú cl le 
30-50 s trán. ktorú sú práve pro' mladých muzikoló~ov 
dôležit~ pro Ich ďalši rast. Takých to štítdlf, často vPľ
ml zauUmavých a kvalitných, je dosť, no ležia v z,i
suvklch ... 

GUSTÁV PAPP 

O činnosti slovensl<ých 
koncertných umelcov 

Bez pých y, ale s hrdos
ťou sa dive jú č lenovia Tvo
r ivej komisie koncm•tnýc h 
umelcov (TKKU) na kus 
t vor ivej p rlice, vykona nej v 
obdobf od lV. zjazdu Zväzu 
slovenských skladateľov, 
k torý istotne znamená n\9 
zanedbatolný podlo! eoin
zväzovej tlnnosti. O tom 
svedčí niekofko sku toňnnsli: 

1. Niet a ni jedného diela 
!ilovenskíího sk ladatera, 
ktorého by sa konccr tul 
u melc i s lásknu, s nasntle· 
nflll celého tule niu a 11 ma: 
lockých s chopnosti neboli 
u jali. 

Gustdv Papp. 2. Podla itatistiky 95 pcr-
Snimka: R. Pol.lk cent slovenských skiadieh 

sa dostáva na zahraničnó 
pó diá p ráve pričinením slovenských koncertných umel
cov. 

3. Nebolo an i jedného výročia; otilavy ~líitno-po li t il:
kej akc ie, celospoločenske j uda los ti, ku' k torým by s.t 
koncertn í umelci neboli postavili aktívne, an~azovane 
a manifestačne desiatkami, ba stovkami umeleckých 
vystúpeni. Je to jednoznačné vyz na nie ich vz(abu k spo
ločnosti , k strano, k štátu a ku s lovenským skladate
ľom. 

Od IV. z jazdu sa z podne tu ZSS uskutoč nilo 271 spo
mlna ných poduja tf. Uvedieme v kŕátkostl len tie najdtl
ležitejš ie vystúpenia: 

- v rok u 1973 koncerty v rámci osláv 25. výrot ia 
Víťazného februára, 

- v r oku 1974 koncerty v r ámci osláv 30. výročia 
SNP a Roku českej h udby, 

- v rok u 1975 kO ilCOl'ty v ránu:i osláv 30. výročia 
Oslobodenia našej vlasti a Ceskosiovonskei h udobnej 
fa tvy, 

- v roku 1978 ko ncerty, usporiadane k Medzinárod
né mu r oku fony, k 55. výročiu založenia KSC, koncerty 
a ~ultú~ne podu ja tía v rámci ured:.:jazdovej a prcdv::~Job
ne) ak h vlty. 
~poločn6 koncerty SCSKU a ZSS, na ktorých vystu

p uJú česk( a slove nsk( koncertn( umelci za úi:asti auto
rov, sme začali uskutočňovať s triedavo v t:SR a SSR 
o~ r oku 1974 na podujatiach k u f spomenutým výro
čtam. Doteraz sme spoločne absolvovali 70 koncertov. 
Ohlas _týchto koncertov bol veľmi dobrý a prispel k 
utuf emu spolupráca oboch zväzov. 

Clenovia TKKU sa aktfvnc podielali na koncertoch v 
rámci spolupráce s par tnerskými zvli:Jmi socialistických 
kEajln. Boli to 'koncerty ruskej a sovlotskoj hudby, Vo
tor rumunske j hudby, Koncert z tvorby maďarských 
skla da tolov a nedá vny Koncert z tvorby kaza!lskýcb 
sklada telov. 

K týmto celospoločensky závažným podujatiam treba 
prirátať voľkú účasť s lovenských koncertných umelcov 
na početných autorskýcli večeroch pri prlležilostl vý
zuamnýcli životných jubileí na§ich skladatelov, uko al 
aklivnu účasť na Týždni nove j slovenskej hudobnej 
tvorby v r . 1976 a 1977. 

Pri uskutočňovani spoločných koncertov s českými 

koncertn ými umelcami chco TKKU vyjsť s návrhom, kto
l'Ý uskutočňujeme na XI. prehliadke mladých koncert
ných umelcov v Trenčianskych Tepliciach a na Mladom 
pódiu '77 v Karlových Var och ; aby l!cskf umelci na§tu
dovall aspoň jednu s lovenskú sklad bu a slavenski kon
certnf umelci uviedli vo svojom programe d ielo zo sú· 
časnej tvorby českých skladateľov. 

Koncertní umelci keďi:e nemajú iné fórum ako náil 
Zviiz, ani odborovú organizáciu. čakajú od Zväzu pomoc 
pri najrozllčnej~fch otázkac!,i svojho pôsobenia. Bolo by 
klamlivé tieto p roblémy posudzovať izolovane - Iba 
ako vec koncertných umelcov samých; oni vo svojom 
dOsledku ovplyvňujú l p resadzovanie hudby nallich skla
dateľov. 

A preto sa treba r eálne pozrieť na podlol práco 
a významu koncertných umelcov pri stvárňovanf ná§ho 
hudobnfiho a spoločensko-kultúrneho života a z toho 
vycbá dzat p r i nastávajúcich úvahách o práci vo Zväze. 



Dni maďarskej kultúry 

Slovenská 
filhar ónia 

3.- 4. III. 1977 

Komorný orchester F. Liszta z Budapešti. ktor~ vy
stúptl na dvojici podujati SF v rámci Dni madarskej 
kultúry v CSSR. existuje od t'{)ku 1963. Na teho založen i 
má zásluhu profesor komornej hry na budapeštianske! 
HHdobnet akadémff S~ndor Frigyes, k tor~ te umelec
kým vedúcim telesa. Svoje d i rigentské schopnosti p re
ukázal v kompoz!cll s(tčasného skladate!a K. Lendvaya. 
Macf&rskl hostia tvoria spolu s čembalistkou 17-čt enné 
teleso. Hrajú v obsadenl : 5 prvých. 4 druhé husle. po 
3 violy l vtolončelá, po jednom kon trabase a čemba le. 
Pravda, toto obsadenia vystúpilo tba v úvodnom Ba 
chcvl. V ďalšieh dvoch sk ladbách l Mendelssohn, Ca t
kovskii l h r al súbor bez čembala. V porovnani s SKO 
jr. výsledný zvuk tohto početnelšleho telesa komor nej
ši vlúčnetšf. zamatovetsf, menet svietivý i menej prle
ruzn~. Maďarsk! umelci nezvýrazi'luf(t tak rytmickú preg
nlllllnost, tažké doby. akcenty 1 synkopy. Na druhe! 

rebn~ho f ilmu Rodnd zem .~ hud
bou 1'1bora Anclrasoumw. V 1 e ;to 
vel kolepef apoteóze hudubntjch 
krils náSho ľudu sa ukázal 1'1bor 
AnclraSouan ako skladateľ s inlim· 
nou znalostou náslw ter~nnehu 
lwclobMho folklóru. Sila jehc 
kompozll:!n~ho nadania umocnila 
krdsu slovenske/ ludovet plesne 
pri reSpektovant mtkrol..-lTmy, vnú
tornPf podstaty a prostredia zro
du p{}voc/ného folklórneho preta
uu. Rodnd zem bola vltatným za
tlGtkom a dobrým prísľubom do 
budtlcnostt. 

N a poll filmovej hudby sa vý-
razne prefavil v JdnoStkouz, 

Drevenel dedine, Preru!ienej piesni 
1 odmenené Statnou cenou Kle
menta Gottwalda a Radom prt.lce), 
Stvorylke, Statočnom zlode;oví, vo 
filmoch Pdni sa zabdvafú, Pleseň 
strojov a Iné. Roky prdce v SND 
ball spofen~ s komponovantm 
mno~stva sc~nicke; hucl/Jy, ako bo
ll divaäeln~ hry Palilrlka, Clwlup
ku, Hulezcloslaua [Drotdr, Inkogni
to, Kocúrkovo, Herodes a Hero
dias}, dalej ViSňouý sad, Romeo 
a Júlia, Sen noci svätojdnsket a 
in~. Pre fClVisko SND bolo vylvo-

reltronsktl ve:wl1cu, Du pd k, Do ko
le.~a . ne~kôr Cerkany, Piil na.~/ ter
venych rui1, Goral s kd lúbost, Za
koplansky a iniJ. Pre súbor 7'ech
nik· uytvonl pred niekoľkými rok
ml vetkolepé tanečn~ Císla SULa· 
lOk pod 7'atrami, l:!erpaJÚCe Z krds. 
nych ludových p1esni a ta~tcov 

Liptova. Pre stlbor Mlad~ srdcta 
vytvoril kompozlcle fle; rybárz, 
rybdri, Cternokamenný kaS/Ief , 
Oslobodenie, Rozlúl:!ka a In~. 

Množstvo vokdlnych a instrumen
tdlnych skladieb Tibora Andraso
uana sa nacllddza v hudobnom ar 
chive Cs. rozhlasu. 
v o funkclt umeleckého vedúce· 

' strane však s tým súvisi znižená schopnosť drža( na
p11tie hudobného prúdu, tak že skOr dominuje lskrlvost' 
mladistvého temperamentu a tvor ivé zRnletenie. Hudob
né frtlzy mali pek ne vypracované, kultivované a spevné. 
Macrarský súbor te Intonačne zdatný, spol ahlivý a teho 
lonei\ov~ repertoár tvoria predovšetk~m barokové a kla
sic-ké skladby. 

Mladý- ako .pieseň 

ho SĽUKu vytvoril racl kompo
zictl, ktor~ v nemalej miere for
movali umelecký profil nd~lto pro
feslondlneho telesa. Zo staršlch 
tancov spomer1me Bunka§, Goral
ský sekerový tanec, Maľouanl 

zbojnlcl a inl. Z tematiky parll
zdnskych bojov čerpajú tance Ba
lada z lt{}r a Zauiatym chodntč

kom. Ilviezdoslauovo básnické clre· 
lo sa stalo zdkladom hudobno-ta
ne~nej kompozlcie Svadba Eža Vl
kolinsk~ho. 

úvodný 3. brandenburský koncert G dur (BWV 1048 1 
ocl l. S. Bacha spočlval na uvedomelom podčlarknutl 
žlvost l a radosti z muzlcfrovanla. Ner ešpek tova l dOsled
no prlncfp ter asovite j dynami ky a neváhal stahnut at 
k postupn~m. mohutne klenut~m crescendám. Osobitne 
~leda sa poukáza( na k rásny výkon talen tovanej čem
hallstky Zsuzsi Pertlsovej, ktor á predniesla na doslovil 
sugestlvnet úrovni - popri cont!nuu - aj doda točne 
1111komponovanú sólovú kadenciu pomalého Adagia. 

Expresi e Kaml lla Lendvaya ball jedinou skladbou, v 
ktore l sa bezprostredne zaskvelo dirigentské umonic. 
Sándora Fr igyesa. Orchester Ich predn iesol v obsadenl 
zníženom na ll hráčov. Skladba pozostáva z piatich. 
n& seba bezprostredne nadväzu júcich časti. Toto re
prezontatlvne dielo súčasných sklada tefsk~ch tendencií 
v Maďarsku le pozoruhodnou zvu kovou štúdiou. ale at 
ú~lnným [ormovým r lešenlm s pr·esvedč i vou výruzovou 
lo.~i l<ou. 

Dramaturgickou novinkou pre bra tis lavské ohecenstvo 
hola Aj Sym fónia i!. 10 h mol od Felixa Mendelssohna
Bc•rtholdyho, v k tore! umeleck~ naturel hráčov. zvu
kovú kultúra telesa. tnterpretačn~ št~! l elegancia zna 
mr.n lte korešpondoval! so slohovým! požiadavkam! auto 
ra. 

Na záver podufatla vybr al! s! maďn rskf hostia popu
JáJ nu Set·enádu pre sláčikový orchester C dur, op. 48 
od P. I. Cajkovského. S výnimkou p ripomienok k agog! 
k o najmä r~chlych častr ( najmarkan tnejšie u Valčfka 1. 
ktorá pr!ltšn~mi v~ kyvmi nevyhovova la nášmu vkusu. 
mohli sme v net obdivovať úctyhodný dynamický rozsah. 
spevnosť a ohybnosť fráz, nadšen~ spád, k tor~m st zis
kalo teleso sympatie prHomný,ch d ivákov. V. ClZIK 

c l oveku sa ani veriť nechce, že 
vet:ne svieži a neustille pro

duktwny zas/. umelec Tibor An
d ra š o v a n pre'l.wa okrúlzle fu
bileum [nar. 3. IV. 1917 ). V kaž
dom prípade lo byua uzilcna prl
IP::ilosf k retrospektívnemu po hl a
(/ u na vytvoren~ clielo. V prlpade 
2 i bora Anclra!iovana ndm prichodl 
lTOvortt predovsetk!}m o jeho zdro
Ji in!iplr ilcie, ktor ým sa stala ľu
clovil pieset~ uo svoje; p{}uodne, 
krdse. 
V umeleckom živote sa s me-

nom Tibora Anclrašovana stre
ttlua naša verejnost od oslobode
nia. Prv~ roky buclovateľsk/Jizo 
twdsenw a povojnovej rekonštruk
cie zažil Tibor Andra!iovan za dlrí
f/Pntským pultom SND. Od roku 
1957 sa s/dva umeleckým ríacllle
lom Slouensk/Jho l uclov~ho ume
leck~ho kolektwu Do te/lo funk
Cie sa opäť vrátil v roku 1968. 
Prť!ca v profesioni1lnom telese 
foiklórneho zamerania sa mu sta
la určujúcim élánkom teho sklada
telsk~ho profilu. Slln!ími zdW ka
mi boli osolm~ kontakty so ŽÍIJ!ÍIIIl 
nositeľmi folkliírnych tradlcll z 
ú;;emia ceMho Slovenska. Obrazom 
t!iclzto snáh bolo nakrútenie f a-

,r.,. ( J 

Ladislav Burlas 50-ročný 

šestranná osobnosť 
Dna 3. aprfla 1. r . aa dožil 11iifdesiatín doc. dr . Ladislav Burlas, CSc. - rnuzi

koló,~t a predstaviter strednej skJadatolskoj ,~tenerácie. Pri tejto priležitostí 
pri nálnme rozhovor, objasňujúc! jeho umoleckli, muzikologickú a ludskú JlOd 
statu. 

Simultánne ste Jtudovali hudobn6 vii
'iiu, estetiku, filozofiu a kompozfciu. Akfi 
boli v tom čase vale plány, čo sa vám 
zdalo byť rozhodujúce·~ 

- Rok po skončen! druhej svetove ! 
vojny som sa dost11l na vysokoškolské 
stúdlll do Bratlslavy. Z rodnel Trnavy 
som odchádzal s p!somným odporúča

nim nár. umelca Mikuláša Schneidra-Tr
navského. Vlastne - s dvoma odporúča
niami, ktoré som mal odovzdať podfa 
.toho, ako ,s~ ~ozhodnem: či budem štu
dova ť muzikológiu, alebo kompozťct u. 
!!Jal som prednosť hudobnej veclc, lebo 
s'om chcel zfskat aprobáciu stt·edoškol
&kt'iho profesora. Mal som vzťah k histó
rii a k filozofii. Y tom čase bolo možné 

mal ma náš hudobný fol k lór. Z býva
lého ~tát neho ústavu pre Iudovú p te
sen som cboclieval už ako vysokoškol(Jk 
do tcrónu zbi era ť fu dové piesne: n ic
l en za pisovať clo notového bloku. aJc t 
nahrávať na mlikkó gramoplatne. Postup
ne, po ukončen i kompozičných štúdtl , 
som sa odvážil popri týchto predmetoch 
vyučovať hudobnú teóriu. Molfm h lav
ným zamestnanim však bol vedecký vý
skum v Slovenske ! akadémii vied ( 1951-
51 ]. kde som sa venoval prevažne stnr
šfm dejinám slovenskej hudby. Ter az; 
posledné desaťročie motel pedagogickej 
p~áce spája historlck9 aspekt s aspek
tom skladatelsk 9m. čo sa preiavute naj
mä v prednáškach z delln hudobných 
štýlov. 

ren~ a; dielo trojice autorov Iva
na Terena, Karola Zachara a Ti
bora Andra!iovana s ndzvom Rok 
na decllne. Pdsmo kalendárneho 
obradov~ho folklóru bolo veľmi 
úspe§né a po rokoch vy!Uo at na 
gramoplatnwclz. 
p re profesionálne divadelné scé-

ny /Jali url:!eniJ spevohry, ope
ry a balety: Orfeus a Eurydika 
{1947), Sldvnosti slnovratu [1962/, 
F1gliar Geľo [1958}, B1ela nemoc 
[ 1967 J, Ikaros, Pieseň m1em a in~. 

Folklórnym prostredím sa inspi
rúval T1bor Anclra!iovan pri kom
ponouan/ Malef goralskef predo
hry, Zbofnlckef predohry, suity 
Jarn~ lwety, Ozveny z povstalec
k.l}ch hôr a podobne. S menom Tl
IJora Andra~ovana sa spdjaftl aJ 
prv~ úspechy mlť!dežnlckelzo sú
boru Lúčnica. Programov~ čísla 
T<advansloí jarmok a Detvianska 
veselica pre.W clo povedomia naj
!m!ilclz vrsllev nášho ľudu a ma/1 
vel k fí úspech na zallranlčných zá
tazcloch Lúčmce. Rovnako dlho sa 
udržala u repertoárz Lúl:!nlce a1 
zmes piesní z Terchovej pod nd
zvom no clvoretka, do dvora. Zo 
starších tanNm pre Lúčnicu spo
menme ešte Medued1 tanec, Ho-

z vyše 300 doteraz vytvorených 
kompozlrif T1bora Andrašova

na te prevažná ~ast skladieb folk
lórneho charakteru nie prdve nd
hadou. Tvorba Tibora Andrasoua
na te vzorom prtklonu k nevyl:!er· 
pateln_qm inšpira~ným zdrotom, 
ktor!}m sú život a tvoriv~ hoclno· 
t11 slovensk~ho ľudu. Povojnová 
buclovatersk~ nadsenle vyproduko
valo u nds nielen zdkladn~ žwot
niJ podmienky pre novú rodiacu sa 
spolol:!nost, ale v tom čase sa po
ložili a; zdklady nove; sociallstlc
kej hudobnej kultary, vyrastajúcef 
z tvorby ludu v take; miere, ktorej 
obdoba dovtedy nebola zndma. A 
tvorba 7'ibora Andrašovana sa pod
Matnou mierou zasltížila o uda
nie zdrav~ho smeru vývo;a - ces
II/ v budovani novej socialistickef 
lrudobnet kultúry. AJ jeho záslu
hou sa stáva hudba čoraz bližšou 
a zrozumiteľnou rečou pre Siroké 
posluclzdčske zdzemle. 

ALEXANDER MQZI 

hovori o výpovedi, kde tel testvufe aby
tajne mtzlvo málo. Umelecké dielo nte 
je Iba odrazom. hoci špecifickým, oh
tektrvno1 reality, ale obsahuje vždy aj 
expt·eslvny prvok, teda osobné po~ol
stvo tvorcu: objektfvne platné zážitky n 
Idey sú pretavené cez sub]ektivnv svet 
a takto Integrované smerutú ku vnrma
telovi. Poslucháč kontt'olufc opäť pro
strednfctvom svofho zážitku pravdivosť 
hudby a v net tú symbiózu subiekllvne
ho záž i tku pozdvilmutého nn objek tlvne 
platnú rovinu. Sú skladby, v ktorých ~d 
človek stretáva s kópiami "výpovedi" 
druh9ch umelcov. Je veľa nasledovnl
kov a málo priekopníkov. l'\ a idóleiitotsle 
na "v9povocll" bude asi to, aby bola 
"výpoveďou" - a nic ozvenou. To je n te 
ľahké. 

V posledne j dobe vznik li z va~ej tvor
by skladby pr e husle. Sftvisf táto kom
pozičná činnosť s mimoriadnym vzia
horn k spomfnonému nástroju? 

· na univerzite zapfsa ť ti e prednášky, o 
ktor é mal poslucháč záulem. Vďačrm 
nielen profesorovi KonštantlnovJ Hud
covi, môjmu profesorovi hudobnej vedy, 
ale t Jozefovi Kresánkovl, ktor~ - ako 
vtedajši asistent v Seminári hudobne! 
vedy - mi venoval vera pozornosti a 
poskytol cenné rady pre štúdium. Kre
Sc1 nek ma presvedčil, žo kombinácia mu
zikológie so štúdiom k ompozfcle te ver
mi užitočná. Už v štúdijnom roku 1947-48 
bOm sa prihlásil na bratislavské Konzer
vatórium a bol som prijatý na oubor 
kompozlcie a dirigovania. Tak sa vo 
mne vyl(rvstalizoval názor, že zlúčenie 
prnklických nntzikantskýcll skúsenost!, 
znalosť "anatómie" a poeti ky hudby s 
Ji !ozo fle ko-historickým nazeraním na 
hudbu, reprezentuje (aspoň u nás) per
spektlvu hudobnej vedy. Po prvých štát
nych skúškach pre učtie!skú spôsobilost 
som sa potom výlučne orien tova l na štú
dium hudobne! vedy, estet iky a k ompozl
cJc. 

Spočiatku ste sa v oblasti hudobnej 
Yedy venovali histórii. Na základe !!oho 
ste prP.!íli na súčas nosť a estetické prob
lémy? 

na tmä v hudobne! analýze a v polH!kc 
súčasnej hudobnej tvorby. 

- Ešte som nevedel dobre plsať tt 
črtať, !tle noty som už poznal. Vďaka 
môjmu otcov!, ktor~ mul rád hudbu. ala 
sám sa v net nemohol vzdeláva !, cho
dil som na husličky od ranného detstv'l. 
Vera som hrával ako gymnazista ko
mornú hudbu. Asi nie te prehnane. Hk 
poviem. že mám po Istý technický st u
pen predstavu, čo možno tomuto nástro
tu napfsať a aké sCt jeho tochnické clis
pozfclc. Rád píšem skladby pre hu~l e. 

Spoč iatku ste sa zamerali pJ·evažne na 
vedcr:k ú a peda~ogickú č innosť. Vyplý 
vala valia peda~ogická práca z mnzikotó· 
gia. aleho kompozlcie? 

- Spučtatku som sa venoval v poda 
goglckel práci klasick9m disclp lfnam 
hudobno! vedy, predovšetkým deflnáu1 
eurónsket a slovenskeJ hudby 1 zauj!-

- Historická priprava, k torú som zts
kal na štúdiu všeobecných deifn l na 
štúdiách muzlkolog\ckých, sa m l zdali 
najspofa hllveišlmt pre pracovn~ šta rt. 
Pos tupne, ako som sa venoval v lac este· 
lickým otázkam a kompozfcil. venova l 
som sa p t·oblémom súčasnejšlm. Ani sú
časnosť nemožno pochopiť bez aspektu 
historlc l..o-vývinového. A opačne, hlsto· 
rikova či nnos( nie je Iba evidencia a li 
terárna In terpretácia p rameflov. ale neu
stála selekcia a znovuhodnotenie minu
losti, zaraďovAnie aktuálnych hodnôt do 
násho súčasného kultCtrnoho kontextu. 

K toré otázky súčasnosti pova žu jete v 
tejto oblasti za najpodstatnejšie? 

- Predovšetkým pret1lbenie bádania v 
niektorých systemattcl{ých d isclplfnach 
hudobnej vedy. Stá le málo vieme o tom. 
ako č lovek reaguje na hudbu, ako so 
vyvita ·psychická spôsobilosť vnf t. tan l!t 
hudby. Stá le nám chýba ucelená sociá' 
na teória hudby, hoci táto dlsciplfna w 
fundamentálnou ohlastou marxisticko 
leni nsky orien tovanr>f hudobnej vedy. 
Napokon - ve!ké per spekt!vy vicllm v 
rôznych dlscigl1nacll hudobne! Leóľ!e, 

Ako skladater ste vylll z kompozli!
nef triedy A. Moyzesa. Ako ste sa osob
né vyrovnali s vplyvom svojho ui!itela? 

- Profesor Moyzes - ako učiteJ kom
poz!cle - je znamentt~ empirik. Stavia 
na žlakovef hudobnej skúsenosti, p red
stavivosti a zveľaďuje skladateľskCr 
zručnosť. Sú !sté všeobecnejšie p latnó 
prtncfpy, ktoré sú neodvislé na osob
nom št~le môjho učllela. ktoré sa treba 
vedieť od neho naučiť tak, aby sa člo· 
vek nestal poplatným teho Individuál
nym črtám. Kto má nadanle, to dokáže. 
Kto nemá nadanle, n ijak~ učllel mu ne
pomôže. ani ten najdokonaletšf. Myslhn. 
ze sa mt. poč!najCtc mi ešanými zbormi 
,,MetamorfOzy krás". podarilo nastúpi! 
cestu, ktorá je mi vlastnú. Neviem, čo 
le múdrejšie. Ci hfadať najprv základ
né hudobné pravdy a oz potom seba, 
alebo svoje zvelaďovanó " ja" konfronto
vať s obfektlvnyml danosťami kompozlč 
ného remesla. Obe cesty malú svoté tt'P· 
kosti a úskalla. A bez nich sa ešte no· 
zrodil dobre prlpravéný sklodateJ. 

Co považujete za najdôležilei!ie vo vý
povedi umelca ? 

- Termrn "výpoveď umel ca " sa stat 
v našeJ publlcistlkg Wízou. N a jvi ac sa 

Co považujete za nafdOležitejliie vo 
svojej vedeckej prác i ? 

- v dôsledku nasich vývofových d!!· 
nosti som sa špcctaiJzovttl na "všeoher
né" problémy hudobnej vedy. Za týchto 
danosti môZem si trufuť posudzovať ni~J
k toré aktuálne problémy z celostnť!ho 
h!adJska a zarademe do sirsteho kon
textu f dejinnóho. spolučPnského n hu
dobno-technického l. Bude to a st túztJa 
po komplexnosti pohľadu na danú prob
lematiku. 

••. a v práci peda~ogickef? 
- Poskytnítť žiakovi ~pofahltvý základ 

pre dalštu vlastnú prácu. To 1e ml'Jen · 
faktografia a technika. ale prodovšetk\ m 
metóda, systém práce a osobnostný pr
vok 

C:o bolo pre v ás doposiaľ najväč~fm 
pracovným problémom? 

- Aku zladlt široký prttcovný záutem 
a ako ho vtesnať do mo~nostf fednotltv
ca. Nie je to tba práca vedecká skla
datelská a pedagogická. ale 1 org<tnlzHc· 
ná. 

Otlízky prlpravJld : 
M. ADAMCIAKOYA 



Zo ~taršfch bulletinov t.orby, 11 to nielen ti~ slávnostn!!, k to
rých rad zač!na Suchoľiovou Krútňavou. 
Už koncom svoief druhej profesionálnej 
sezóny vytvára hlavnú ženskú postavu 
v Rosinského Matúšovi- Trenč ianskom, 
spieva Marienku v dalšei autorovej ope
re Čalmak, menšiu úlohu v Holoubkovom 
Svitanf i hlavnú postavu Evy v rozpráv
kovej Tt1žbe. Aj keď Marku v historickej 
premiére Krúli\avy vytvára alternantka 
1\'J. Medvecká, stáva sa priebehom répriz 
práve Freilová .,klasickou" !nterprétkou 
tejto neveikei. ale' vďačnej úlohy. Y. pre
miére Jura Jánošfka spieva Freilová MH
ku, s Máriou Hubovou altemuje Lutom!
ru v prvom uvedení Suchoňovho Sväto
pluka a charakterovú figúrku Zuzy Me· 
lišky v Roloubkovej Rodine. Už od za
cia tkov umeleckej činnosti sa Frešová 
vyhraňuje a ko vzácny koncertný typ. 
Muzikalita, umocnená ltúdiom klavlru, 
schopnosť jemného a citlivého narába
nia s arzenálom vokálnych prostriedkov, 
r!il pt•e preniknutie do vnútorného obsa
hu skladby a v neposlednej miere i 
vrúcny osobný vzťah k domácim hodno
lám, viedli Freliovíí. k pt·ogramovému 
pestovaniu slovenskej piesňovej tvorby 
v repertoál'Ovom rozpätf od 'Fignša-Bys· 
trého, až po dnelinú strednú generáciu 
skladateľov. Spom!nané interpretačné 
klady, najmi:i však nevšedná muzilcalitd 
a vokálne umenie jemných poltónov sa 
naplno p rejavm a i v jednej z posledných 
veľk\ich postáv umelkyne - Debussyho 
Mélisande. Po viac než štvrťstoroč1 n a 
doskách prvej s lovenskej pro.CesiQ!lálnej 
scény sa oblúk u meleckého p rofilu Zity 
Frešovej -Hudcovej pomaly uzatvára. Vra
cia sa k Lišiakovi Zlalohlávkovi, ktorý 
kedyt>i stál pri jei ume leckom š tarte a 
v roku 1962 lúči sa s javiskom Dvofá
kovou Rusalk ou. Neodchádza, Jen meni 
pósobisko. Sktísenosti dvadsiatichôsmicll 
rokov poprednej sopranistky odovzdáva 
dnes zaslúžilá umelky1la Zita Frešová
Hudcová talen tom na žtl inskom Konzer
va tóriu a bra tislavskej VŠMU. Uprostred 
práce dožíva sa 27. apríla t. r . 05 rokov. 

Zita FREŠO V A-HUDCOV Á 
Obdobie, v ktorom Margita Cesánylová 

zožfna neopakovateľné úspechy v kostý
moch klasicko-operetných p r!madon a 
robi prvé podstatné krok y v opernom 
žánri a v ktorom Mária Kišoňová-Hubová 
očarúva svojim zjavom, temperamentom 
11 .. sladkým" hlasom ako interprétka ly
ricko· koloratúrnych a lyricko-subt•etných 
operných hrdiniek, je v sopránovom od· 
bore opery Slovenského národného di 
vadia charakterizované suverénnou vlá· 
dou umelecky kutmln ujúcej Heleny Bar
tosovet. Vo vojnových sezónach, lebo o 
mch hovorime, sa Bartošovej mierou 
umeleckého zástoja v opernom repertoá
r i na jväčšmi približuje lyrick\i soprán 
inej Egemovej absolventky, Zity Freillo
vej -Hudcovej. Styr!ds!ate roky [vrátane 
prvýcl1 sezón po osloboden{) sú etapou 
jej na !výraznejšieho umeleckého tvorivé· 
ho vzopätia. Dvojnásobná absolventkA 
dnes už legendárnej Hudobnej a dra· 
matickei akadémie [spev u prof. Egema 
1934, klav!r u prof. Adamcovej-Svoboda 
vej 1935] prichádza do kvalitného sll· 
boru tridsiatych rokov ešte pred ukon
čenfm štlldif. Niekoľko t \iždi1ov p o .,zA· 
pisnei" Mercedes z Carmen ponúka Ka
rel Nedbal Frl!šovej rozhodujúcu prile7.i
tosť - Lišiaka Zlatohlávka v premié· 
rovom naštudovaní Lišky Bystroušky. Ai 
v zrkadle formátu partnerky, titulnej 
predstaviterky H. Bartošovej, presviedča 
mladá adeptka o svojich danostiach. Na
sledujú sezóny, naplnené väčšími i mcn
šlmi úlohami [sem-tam sa Frešová ne· 
vyhne ani účinkovaniu v operete). i ta
kými. ktoré dnes majú nádych drama
turgickej kuriozity - chlapec v Karlovej 
Smrti-kmotričke, Aksii1a v českosloven
skej premiére Šostakovii!ovej Katarfny 
Izrna jlovovej. Na prelome tl'idsiatych a 
štyrids iatych roko'v p rebojúva sa umel-

kyňa na post p rvoodborového sopránn. 
Siroké možnosti svojho umeleckého na· 
turelu v pestrom dramaturgickom ro:.:
ptyJe dokladá radom postáv českej, nE· 
meckej , talianskej i fran cúzskej kla sikv. 
Jej mäkkému lyrickému sopránu, ktorý 
sa v tých rokoch dokáza l vyrovnať s po
trebami koloratúry, ale aj s obsahovým 
nábojom menej exponovaných mladodra
matických partov, stáli n ajbližšie ne7.nrj 
dievčenské hrdinky opier Mozarta, Ver 
diho a Pucciniho. K temn'\im polohám 
operných tragédok mal vokáln y polen· 
clá! 1 osobná mentalita umelkyne ďa
leko. Spievala Mimi 1 Butterfly [obe na
študovala počas viacmesačného štúdijné· 
ho l'hnskeho pobytu u ch \irneho Riccar · 
da Stracciaribo ). Liu i Leoncavallovu 
Nedclu, Verdiho Violettu, Gildu, Leonoru 
z Trubadúra i Oscara z Maškamébo bá
lu, Donizettiho Norinu, Gounodovu Mar
garétu, Bizetovu Micaelu. K mladistvej 
Zerline a Zuzankc pridala v obdobi ume
leckej zrelosti Pamin u (1949) a grófku 
(1955). "Prevádzkové možnosti sezón po 
os loboden! sú príležitosťou uplatniť clis· 
pozicie pre i nterpretáciu smctanovských 
a dvoi'ákovských postáv. Z Frešovej úst 
odzn ieva prvá po slovensky spievaná 
Marienka v pražskom NArodnom divad
le, typicky smetanovská ušľachtilosť a 
neafektovanosť [zato citovosť] pre javu 
poznamenáva jej Karol!nu, Jitku. Barču 
i Vendulku. K týmto postavám pristupuje 
Dvoi'ákova ľerinka, Janái!kova jenúia l 
spravidla mezzosopránmi stvárňovaná 
Varvara z Káte Knbanovej. [ednou z pro
filových (tloh Zity Frešovej stáva sil 
Dvor ákova Rusalka, k u ktorej dospela 
cez kuchárika, p rvú i druhú lesnú žien
k u. 

S menom Zity Ft·eJovej -HIIllcovej spá
jajú sa aj premiéry pôvodnej opernej -BI· 

Operný 
zápisník 

Recitál Viktórie Stracenskej 

Dil.a 5. a)'Jr!la t. r. sa .., Pucciniho 
!osce bratislavskému publiku pred· 
stavili ESZTER HORVÄTHOVÄ z Bu· 
dapeSti a Andrej Kucharský. V na 
sledujúci deľí stvárnila postavu Co· 
Co-San v Madame Butterfly Ma!'(d&· 
léna Blahuliaková, sólistka [anáčko· 

vej opery v Brne. 

Viktória Stncenská, 
odborná asistentka VSMU 
ie profllovou interpret
kou piesľiovej tvorby. 
Každý z recitálov svedč! 
o jej hlbokej oddanosti 
k tomuto ušľachtilému 
hudobnému žánru. Stra
censkei piesľíový kon
cert na matiné v Mirbét· 
chovom palúci cli'iét 13. 
marca L r . za klavírne· 
ho spr ievodu Miloslava 
Starostu, bol p J·vorucluu 
umeleckou udalosťúu. 
Ak\im vrúcnym prežitím 
umell<yľta zaspievala 
Dvorákov cyklus Písne, 
op. 21 Tento cyklus, ob
sahujúci štyri piesne z 
pôvodného cyklu Cypi:·i
še, na slová Gustáva 
Pflegra ·Moravského, die
lo Dvoi.'á l<ovej mladosti, 
oplýva bohatstvom melo· 
dičnosli, sladkobôľnou 
náladou a naprílcl ad v 
piesni .. o. bol to krás
ny zlatý sen" pripommu 
už motívy z Rusall<y. 

Pie~il.ový cyklus ). B. 
Foers lera Zár ivé dni, np. 
69, na slová Ludwiga Ja· 
l<OIJOWS!<ého, je prlkiad· 
nou ukážkou komorného 
lacleni.a a intímnosti 
Foersterovho diela. plné
ho krehkej a svetlej krá
sy. Slová v druhej pics-

ni Snenť .. Jak to ticho 
blažť nás" azdA vyslihu· 
iú atmosféru celého cyk
lu - tichej p rítomnosti 
milovaného človeka. l n· 
ter pretka dokona le vy
jad r ila túto náladu sl
nečného jasu , s pievala 
bez najmenšej nám ah·ŕ . 
navyše s dokonalou tech· 
nikou prechodu regis
trov a so sv ietiv'\imi výš
kami. 

Oruhtl polovica recilá · 
lu patrila piesitttnt F. 
Schu iJeťla a R. Strau~~a. 
Speváčka výborne vy· 
stihla blaZen \i kľud a 
šťastn\i pocit v Schuber
tovei piesni .,Du bist die 
Ruh" a z predne:.u 
Straussových piesnf, kto
ré bo li ďalšfm vrcholom 
programu, spomeii me 
aspoťl skvele zaspievané 
známe .,Ständchen" s 
veľkolepou melodickou 
lfniou a dramatickú, 
vz leln(t pieseií. .,Wie soli
ten wir gehehn sie ha l
len". Miloslav Sta rosta, 
klot·\i cel\i program s pre· 
václzal v doko nalej har· 
monickei súhre so spe· 
váčkou, podal menovite 
v sprievode Schuberto
vých piesni [ napr . .,DeJ· 
Tod und das Mädchen"] 
výkon, ktorý by obstál 

ako sprievod hociktoré· 
ho speváka svetového 
mena. 

Dramatický soprán V. 
Stracenskej, veľkého vo
lnmenu - s polotmavým 
zafarbením, v n ižillch po
lohách plno znejúci ( na 
tomto koncerte sa to 
miestami v~ak neprejav i
Jo). je vo vyU!ch polo· 
htlch svietivý a jasný. 
Jej prednes piesňovej 
tvorby sa vyznačuje vy· 
sokou kultivovanosťou a 
vcítenim sa do hudobné
ho sveta piesní a ich 
slovného obsahu. 

GABRIEL UUSINSKf 

Pucciniho Bo
h~ma sa stala 
výrazným ú-
spechom ume-
leckMo teamu 
opery SND. K 
te;to inscená
cii sa vrátime v 
budúcom čísle. 

Snlmka: 
J. Vavro 

RECENZUJE.ME 
Hudobná 
estetika 

Vysokolikolský ucebný text !fina Al· 
brichta .,Hudobná estetika" je url!enf 
pre Pedagogickú fakultu UK v Trnave. 
Verejnosť sa oboznamuje na stránkach 
tlai!e s novými publikác iami, nevzťahuje 
sa to vlak na internú literatúru, akou 
slí aj vysokoškolské skl'iptá. Uvedené 
texty sú výnimkou, pretože predstavu jlí. 
v danom rámci obsa hovej špecifičnosti 
ideálny typ. Hneď na pt·vý pohľad po
zorujeme ná padnú stručnosť: celkove 61 
s trán (pri .,nápore", ktorý sa kladie na 
študujúcobo - priam ideálna v lastnost ). 
Iste, s čitateľom sa nezaobchádza .,chú· 
lostivo" ; zložitá stavba viet, silné ab· 
strahovanie, zostava terminolfi)Otie a 
pojmov. ktoré Albrecht používa ak oJ 
.,vlastné", predpokladá intelektuálne zá
zemie. Okrem toho koncepcia textu je 
volená tak, že pedagógovi slťiži ako vo· 
dítko - n ie žriedlo, ~ludentovi ako i n· 
telektuálna ,.provokácia" - nie poradov
nfk re)Otúl, určených na memorovanie. 
Pri [ormulovani svojich myšlie nok JlOStU· 
puje a utor dialekticky . Len tak bolo 
možné odkryť, zdôvodniť a poznať vzta
hy problematik a ich hlMie súvislo~ti . 
Preto autor s tanovil za vý chodisk ový 
bod r ielienia vzťah elementov medzi se· 
bou, t. j. vzťah podradeného prvku k 
nadradenému, kvalitatívne nižšieho k tt 
kvalltatlvne vyššiemu [napr. ·emociona· 
lita a kvalite estetickiíbo vzťahu, emo
cionalita a procesy vedomia a pod .). 
Tento postup sa s táva pre autora prin· 
cipiálnym, možno ho sledovať v kaž· 
dej kapitole, napr. Teoretické základy 
umenia, Objekt a tvar, Základy umelec· 
kého zobrazovania, Pojem l tý lu, Obsall 
a forma, Jazyk hudobného dorozumieva
nia. Albrecht definuje základy hudobne j 
estetiky exaktne (s výnimkou kapitoly 
K začiatkom a genéze viaczvučnej hud· 
by). Ie to sice paradox, autor však tým 
potvrdil vzájomné 'existenčné spojenie 
umen i, filozofie, psychológie, resp. prí
rodných vied. Nemožnosť praktizovania 
v~eobecnej estetiky bez faktoru hudba 
[ako jedného z druhov umenia] je zá
kladné heslo predmetného textu, ktot:é 
musi čitateľ vylúštiť .,medzi riadkami". 
Veľká záverečná kapitola K začiatkom 
a genéze viaczvnčne j hudby pred stavuje 
v istom zmysle výslednicu p redchádza
júceho textu. Nárokuje si na detailné 
poznanie hudobnej histórie, schopnosť 
a na ly tického a syntetizu júceho pohľadu 
na predmetnú p roblematiku . Svojím zo
všeobeciíovantm poznatkov ~loveka, ktO· 
r ý predkladá suhlimát zna lostí, n adobud
nutýc h vlastnou praxou, ie ui!ebný text 
obsahovo kompaktný. • JNGE ŠlŠKOV Á 

Dramatická posta.va Toscy ponúka 
nevídané možnosti prezentovania hla· 
sových a vObec umeleck'\ich schop· 
hostT Interp reta. Po lyrickeišom Ja· 
ctení prvého dejs tva, le - najmä dru
hé - p r iam nabité ·expresívnym, vy· 
pätým dramatizmom, vrcholiacim 
skvostom sopránových ári! - mod
litbou Toscy. Esztor Horváthová l na
priek tomu, že jej v ystúpenie bolo 
záskokom [pôvodne mala spievať L 
Stegerová z NSR]. p redviedla slus· 
n'li výkon. Svoj materiál - charak· 
terom v podstate dramatick'\i. stred· 
ne veľký [v niektorých pasážach 
vzl:fudzuie mladodramatlcký do iem ]. 
ovláda bezpečn·e, vďaka dobrému 
technickému arzen álu. čo však tejto 
sympatickej, vzhľadne! a ai herecky 
talentovane! umelkyni chýba, ie 
schopnost bohatšej výrazovej zaan
gažovanosti, celkove účinnejšia dra 
matická gradácia. Tón ie mies tami 
tvrd'li a málo ohebný. [Miestna nesú
hra s orchestrom nebola vinou len 
speváčky!] Celkove môžeme lei hos
ťovanie (postavu spievala p o talian 
sky, rovnako ai partner) zaradiť do 
vyššéj kategórie hostf. Andrej Ku
tharskf sa v posledných sezónach 
objavuje často na našei opernej scé
ne. Jeho hosťovanie sprevádza vždv 
radostná a tmosféra, opodstatnené 
umelcovým vysok 'lim umeleckým štan
'wn·dom. Svoj neobyčajne mocný te · 
nor [zafarbenfm skôr lyrickeišl. ale 
výrazom a koncepciou s tváriiova{lla 
vysloven·e dramatický). vedie ťezpeč· 

ne. prlkladne diferencovane v kaž· 
dom takte partu. Len škoda prafor · 
sfrovaných v\išokl Stýlom t vorenia tó. 
nu ie Kucharského hlasový naturel . 
zdá sa. dnes inde, než v lyrických 
partoch [naprlklad pripomeiíme· vy· 
n ikajúcu kreáciu Dona Josého]. 

Absolventský orchestrálny koncert 

Magda Blahuliaková ie charakte· 
rom materiálu ideálna interpretka ta· 
Iianskeho re pertoáru. Jel tón je tvár· 
nv. okúzľujúca 

obsažn'\i. Azda 
fei talentu je 

tmavý a podmanivo 

na jvzácnejšlm darom 
schopnost detailného 

ponoru clo partitúry. Ani jeden tón 
nedokáže .. vypusti ť" bez adekvátne! 
lo~tkv a hlhokého vnútorného pre· 
Zitia . Bohatá ie i ief dynamická pa · 
leta [Pt' ičom dokáže nádherne slfšl' 
aj najvyššie tóny a gradovať po mo 
hu tné. vždy koncentrované forte]. 

IVAN ONDRASEK 

Zas l. umelkyiía [,ea Mrázová pred port ré tmi 
divadeln!}ch um'!lcov na výstave, ktorú di!.a 
7. IV. t. r. otvorili vo výstavne; sieni ZSVU r; 

Bratislave pod náwom "Divadelní umelci v 
portr~toch zasl. umelkyne Ley Mrťizovej". 1\ 
výstave sa ešte vrátime textom l fotoreportá
žou. Snfmka: CSTK 

Najlepší absolventi bra tislav-
sl,ého Konzerva tória už tradične 
končia svoje štúdium Ol'Chestrál· 
nym koncertom. Srdečnosť, ktortl 
vládne v úplne obsadenej koncert· 
nej s ieni, je najtypickeišlm zna· 
kom týchto podujat!. A potlesk ? 
Ten ja vždy burácajúc!. Ved absoJ . 
ventom nejde len o jednorázový 
výkon večera, ale vlastne o roz· 
lúčku so školou. ktorá bola šesl 
rokov ich druhým dom<1vom. 

Takáto atmosféra očakávania 
vládla aj na tohor.očnom orches· 
trálnom koncerte (20. III.). Všétci 
účinkuiiícl sl zvol111 pre s voje vy· 
stúpenie diela náročné, tvoriace 
repertoár profäsionálnych Inter
pretov - čo te p re tieto poduja· 
tia typické. Popasovali sa s n!mi 
primera n e k svojej úrovni. Symfo
nický orchester konzervatória vie
dol dirigent SND A. Mykydal. Na 
margo sólistov i orchestra treba 
poznamenať, že rýchle nasadenie 
iednotllvých častť skladieb resp . 
Ich zrýchľovanie v hudobnom pro· 
cese malo za následok tempové 
lwlťsan!e, čomu by sa dalo pred!sf 
volenfm miernejšieho tempa. 

Frantiiek Šupin [z triedy prof. 
l. Chladného l Interp retoval v k la· 
sicistickom duchu p!saný Koncer t 
pre lesnf roh a orchester Es dur 
od It Straussa. ~lo liral spamäti, 

čo nie je zvykom hráčov na dv· 
chovií nástroje. Celkový dojem z 
jeho hry bol dobr\i, v pomalých 
častiach chýbala ešte mäkkosť a 
vrúcnosť kantllén. 

Efektný II, klavírny koncet•t 
c mol od S. Rachmaninova sl zvo· 
l!l Pavol Virág [ z triedy prof. E. 
Pappovej). Hoci zbytočne nepre~ 
romantizoval túto náročnú kom
pozíciu, predsa dostal! priestor ty
pick y rachmaninovské črty: me
lanchólia a sentimentalita. 

Druhá polovica večera bola ne· 
sporne o čosi lepšia, isteišia . 
Ozajstné muzlkantstvo sme c!l!lt 
z temperamentnej Interpretácie 
Ravelovej koncertnej rapsódie pre 
husle a orchester Cigánka, ktorú 
naštudoval Peter Zajfček [z trie
dy prof. G. Hrdej ). V porovnanl 
s ostatn ými skladbami bola časo
vo kratšia, jej predvedenie malo 
však o to väčšiu Iskru a suges· 
tívnosť. 

Eva Hrabovská (z triedy prof. 
G. Večerného) v Dvoi'á kovom Kon
!'erte pre violončelo a orchester 
h mol ukázala dobr ú techn ickú 
prlpravu, ako at schopnosť tlmo
čiť zvláštnu dvofákovsk ú spev
nosi'. Skoda, že prntšná d robn o
kresba v dynamickej oblast! š la 
1111 (tkor celkove1 výstavby diela. 

fANA ŠUHAfllOUA 



Beethowen v slovenskej tlači Zo zahrania·a 
Príspevok 
k európskemu bádaniu 

Nasledujúca výberová bibliOJTaiia ili z rokov 1924-
1974 (po.1n, red.) . 

'A. Zivotopisy - bio~rafické príspevky 

Ro ll and, Romain: Beethoven. Prel. Ivan Ba11o. T. Sv. 
Martin, MS 1927, a•. 32 s. - Separéít zo Slov. pohla· 
do v 43 [ 1927). 

Ro ll and, Romain: Beethovenov život. Prel. Ivan Stu· 
nek. Bratislava1 S~KL 1956. a•. 114, {2) s .• tit. obr. 
- Edfcia hud. literatúry, zv. 6. 
To 1st é: 2. vydanie. Pl'el. I. Stane k. Doslov na pf· 
sala B. Grečnerová. Bratislava, SVKL 1957. a•. 128, 
( 3 l s., tlt. obr. 

No v á k, Ľudovrt: Ludwig van Beethoven. Jeho život, 
osobnosť a dielo. K s tému výročiu jeho s mrti. Ska· 
llca, Hudobná škola 1927. a•. 20 s. 

Krm e š s k ý, Július : Beethoven. Pamätihodné údaje z 
jeho života. Bratislava, Tatra (1941). a•. 15. {l) s. -
Abeceda všeobecného vzdelania, č. 16. 

Wh e el e r, Opal: Ludwig van Beethoven. Z angl. prel. 
Mária Petrášovská. Bratislava. NOVUM 1948. a•. 80s. 

No v:\ č ek, Zdenek: Beethoven ume lec - revoluclo· 
nár. Bratislava, SAVU 1952. a•. 25, {3) s. - Pred· 
nášky SAVU, zv. 6. 

Da v l d, Kurt: Stretnutie s nesmrteľnosťou. Prel. Jana 
Stmulčlkov6. Bratislava, OPUS 1974. a•. 190, (3) s . ... 

S. S. ( "" Steva Schultz): Beethoven. Va tr~ 5(1923/24 ), 
' s. 117-119; 143-144. 
i\llši1ovan (=Alojz Marsina]: Beethoven. (K 100. 

výročiu smrti umelca.) Kultúra 1(1926 l. s. 533-535. 
Hor e J il, Antonfn: Beethoven. Slovenský dennfk 

1.0(19271, č. 66. 
K or l č á ns k y, Gustáv: Ludwig van Bee thoven. Sloven· 

ský dennfk 10[1927 ], č. 59. 
S t \Í l'l Svätopluk: Jubileum béethovenovské. Prúd v 

l (1927). s. 243-24a. 
C l c l ' no v á 2 s k y, Mikuláš : Ludwl~ van Beethoven. 

Kultúra 2( 1927), s. 197-199. 
H ll l e r. Ferdinand: Z posledných dn! Beethovenových. 

Slovenský denn fk: 10(1927 1. č. 66. 
Gr i ll par ze l', Franz: Dve reči nad hrobom Beotho· 

venovým. Prel. S. S. Slovensko 9(19431 , s. 126- 128. 
Sch u ll z, Stevo: Najväčší génius hudby. Tatranslt9 orol 

12(1931). s . 74-75. 
E. Z. (=Ernes t Za var s k ý ): Obroda 1 (1943/44 ). s. 

394-396. 
B o ke s o v a, Zdenka: Beethoven a ženy. Zivcna 3(1943). 

s. 284- 291, 323-329, 362-367. 
Tá l st á: Beethovenova priateľstvo s grófkou Er· 
dody. Zlveua 34(1944]. s. 25-29. 

Lis t Belllny Brentano o Beethovenovl. Zlvena 33(1943], 
s. 87-a9. 

Ta t r a n. Ľudo: Beethoven a my. Rozvo 1 20 ( Hl43/44 l, 
s. 230. 

He č k o, Bohuslav: Spisovatelia o Beethovenovl. S lo· 
bodný rozhlas 3(1947]. s . 450-451. 

Bo o 1', Ján : Pr,ed 120 rokmi zomrel Beethoven. Sloven· 
sko 12(1947 ). s. 73-74. 

B oor. Já n: Postscriptum k Beethovenovmu fublleu. Slo
vensko 16(1951), s. 19-21. 

R ub l n, Marce l: Revolucionár Beethoven. Prel. J. Boor. 
Hudba - spev - tanec 2(1950/51). s. 75-76. 

No v á č ek, Zdenko: Ludwig van Beethoven. Slobodn ý 
rozhlas 7(1951 ], s. 3-4. 

Bu l' l a s . Ladislav: 125 rokov od smrti L. v. Beethove· 
na. Nové slovo 9{1952). s. 250-252. 

Fe l' on cz y, Oto: Ludwl~ van Beethoven - hlásate l 
s lobody a bratstva národov. P.ravda 33(1952], č. 75. 

K G.: Zlvot a dielo Ludwiga van Beethovena. Sloven· 
ka 7(1954) , č. 2 s. 16. 

St o ck hammer. R.: Beethovén ako klaviris ta . Prel. 
B. Valachová. Slov. hudba 3(1959). s. Só3-505. 

'O U b ec k ý, Karo l: Eliške. [O L. v. BeethOvénOvl. l In : 
Majstri piatich čiar. Bratis lava, Mladé letá 1964, 
s. 31-39. 

To l sté: 2. vydanlô. Bratislav~. Mladé letá 1975, s. 30-
39. 

K re s 4 n i k, Jozéf : .. A cause de ,Schtlnér'". (Hodnote
nie L. v. Beethovéna z p ri !. 2óo. výr. narodonla .] 
Slov. hudba 14(1970 ). č. 2/3, s. 33-40. 

U n ver r l c h t, Huber t: Das Urtextprolllem Im Werk 
Ludwig van Beethovens. [Problém p~vOdného textu 
v diele L. v. Beethovena. ) Slov. hudba 14(19701, 
č. 2/3, s . 41-54. 

• K l od n 9 r. An ton: Beethoven a ženy. Prfspevok k Me. 
dzlnárodnému roku ženy. Ľud 27(1975). č . 214. ·s. 5. 

Beethoven - zriedlo poznania. ANKETA. [ Prlspell: J. 
Zimmer, J. Hurnlk. I. Hrušovský, J. Klusák. J. Ke pt•, 
P. Kolman, L. Slovák, Igo1· Hrušovský, Sv. Stúr, 
R. Fila.) Slov. hudba 14(1970), č. 2/3, s. 65-75. 

B. Beethove n a Slovensko 

Ba l l o v á, Ľuba: Ludwig van Beeth<!lven a Slovensko. 
Text do nemčiny prel. prof. Ján Albrecht. Yyd. Osve· 
ta, n. p. Martin pre Slov. nár. múzeum v Bratislave 
1972. a•. 110, {3) , s. + (a8l s. !lustr. ... 

Or e l, Dobroslav: Beethovenovy vztaliy ke Slovensku. 
Hudebnť r ozhledy 3(1926/27 f , s. 98-101. 

P r le h r .ad nl k, J.: Po stopách Beethovena n11 S lo· 
vensku. Slov. rozhlas 3(1942). č. 44. 

(hl ["" Stefan H o z a l: Ludwig van Beethoven na S lo· 
vensku. I!ud 5 (1952). č . 73. 

Po Beethovenových stopách na Slovensku. Sloboda 
8(1953). č. 52. 

'K l od n e r. Anton : Beethoven a Slovensko. Slov. hudbn 
4(1960). č. 12, s. 594- 595. 

Ten l s t ý: Beethoven a naše krajiny. Slov. hudba 
4{1960]. č. 10. s. 502. 

Te n t st ý: Beethoven a Slovensko. In: Sbomfk s tud. 
materlálú č. l . Slezské kult. s tredisko Zámek Hrll 
dec - 118 Hradci u Opavy: ·3 s. {nestr.-rozmn. ] . 

Te n l s tý: Beethovänov v:z:ť.ah k Slovensku. Kultllra 
v Piešťanoch !.(1965) , č. 10, s. 4-5. 

T e n l st ý: BeíHlloven a Slovensko. In: Ceskoslovenská 
beethovenláda II.{1965). č. 2/3, s. 8-18. HradP.c 
u Opavy 1965. 

T ii n 1st ý: O hudobn'Ycn r ezidenciách. Pozoruhodn!\ 
práca dr. Zdenka Nováčka. Ľud 24(19711. č. 2a5. 
s. 5.· 

'Hr ab u s s a y, Zoltán: Beethove n a Hummel. In: Cs. 
beethovenláda II.(1965). č. 2/3, s. 19-31. Hrade c 
u Opavy 1965, 

Tar a n to v á, Marie: Ludwig v.an Bectlioven <1 llelnrlch 
Klein. In: Cs. beethovenláda 11. (1965]. č . 2/3. s. 32-
64. Hradec u Opavy 1965. 

No v á č e k, Zdenko: Ludwl~ van Beethoven. In : Vý· 
znamné hudobné zjavy a Bratislava v 19. storoči. 
Bratis lava, Mestské múzeum 1960, s. 17-20. 

Tar an to v á, Mar ie: Hrá! Beethoven v Bra tlslavč? Hu· 
debnť vecta 2(1965). č. 2, s. 301-309. 

K 1 o dne r, Anton: Pamatn!ky hudobných trndfclf v Bra
tislave. Vlastivedný časopis 10(1961 ), č. l, s. 37. 

N o v á č ek, Zdenko: Bratislava mesto hudiJY na Duna· 
ll. Sprievodca po hudobných pamiatkach Bratis lavy. 
Fotogr. M. Cerveiianský. Bratislava, Obzor 1972. s•. 
57 s. (Vyšlo tiež v ruštine, angl., franc., maď. a 11e111· 
čine.) 

'ľ en l s l ý: Hudobné trad l cle Brat islavy a Ich tvorco· 
via. Bratislava, Obzor 1974. a•. 109 s. 

Te n l st ý: Hudobné rezidencie na zlí pa dnom Slovan· 
s ku. Bratislava, Slav!n 1971. a•. 110 s .. [ 3a l s. onr. 
prťl. 

B .a ll o v á, Ľuba: O Beethovenovej hudbe v Bratislave. 
Slovenská hudba 14(1970]. č. 2/3, s. 55-64. 

M a z 11 ro v á Margita: Dolná Krupá - kolfska Beetho
venovej ',.Mondscheinsonaty", Nový svet 15(1940!, 
č. 51/52. s. 12. 

Ho z a, Stefan : Beethovenova láska v Dolnol Krupej. In: 
Tvorcovia hudby. Trnava. P. Gerdelán 1943, s. 24-
39. 

K 1 od ne r. Anton: Beethoven v Dolnej Krupej. Ple'l· 
ťany - kúpeiný časopis 1960, č. 7, s. 94-95. 

Te 11 1st ý: Beethovenov pan'l!ltnlk. Ka Stlel v Dolnej 
Krupej ožije. Ľud 19(1966). č. 30, s. 5. 

K o l ek t ť v: Tagungsberlcht des II. Internationa len mu. 
slkologisch en Symposiums. Plešťany·MorRvanv 1970. 
4°. 223, { 1) s. - Feler z um 200. J.a hrosta~ der Ge
hur t Ludwig v. Beethoven in der CSSR. 

Hu I 11 Emil: Beethoven l1ll Slovensku (v Piešťanoch]. 
l!udební výchova a ( 1927). s. 72. 

(EKS l· ( = Edo KfubicR·Sekora): Lis t z Piešťan o Br.e· 
thovenovl. Hlas p1·áce 2(1947 ). č. 177. 

Al Ludwig va n Beethoven sa liečil v Plošťnnoch. Sloho· 
da 2(1947) , č. 272- 273. 

K 1 od ne r Anton: Beethoven a Pir:s tany. Piešťa n y -
kúpof~ý casopis 1959, č. 1. s. 12. 

Tr. n l st ý: Beethoven und Picš tuny. Slovnnské kú· 
pele [Slov. Kurorte ] 10[19681. č. 2, s. 13. 

'f e n i st ý: Beethovenovská konferenc iA v Piesťanoch. 
Slovenská hudba 8(19631. č. a. s. 256. 

K 1 od n e r. Anton: Bratislavský list Ludwl ).(a v1m AOtl· 
thovena . Sbornik stud. materlá lti č. 4. S le:z:ské kul · 
tu rn! stťedtslt o - Zámék Hradec u Opavy, llstopad 
1961, s. 9-10 (rozmnoz.). 

T o n l st ý: Bralislavký list Lu~1wiga vAn Beethoven!!. 
Predvoj 6( 1962). č. 16, s. JB. 

Ten 1st ý: Pripomienky l( Beothovenovmu ,.T.ls tu no· 
smrtelnél milenke". Sbornlk stud. ma.tel'iá lu č . 4. 
Slezské kul t. s tredisko - Zánlék llradoc u Opavy , 
lls topad 1961. s. 11-14 (rozmnož. ). 

Te n l st ý: Pripomienky k Bcethovcnovmu ,.Lis tu Fle· 
smrteľnej milenke". Inrom1ačné správy Vlastlvédné· 
ho krúžku pn múzeu v Hlohovci 4{1962], č. 4/5, s. 

100-103 ( rozmnož.). 
Te n 1st ý: Beethovenov ,.List nesmrternoj milenke". 

Hudebnl rozi1ledy 15 (1862). č. 16, s. 693. 
Te n l s tý: ,.List nesmrtelnej milenke" a Slovensko. 

Polemika. Hudebnť rozhledy 16[1963] , č. 21, s. 889-
a90; Slovenská hudba a(1964), č. 6, s. 191. 

Ten 1st ý: Nový dôkaz. Vodoznak na Beethovenovont 
liste. Ľud 18(1965) , č. 93 a. s. 7. 

Zeu) lmavé odhalenie A. Klodne ra. Beethovenova ,.Ne· 
smrteľná milenka" žila na Slovensku. Smena 
18 ( 1965 l. č. 285, s. 4. 

Ten 1st ý: Po1·trét nesmrteTnel mil enky. Identifikovaný 
obraz Glulietty G'Jicclardl. Večernfk 14[1!169). č. 117, 
s. 9. 

'ľ e n 1 s l ý: Neznámy portrét Bcethovénove1 ztačky. 
K 200. výročiu narodenia ~enlálneho sklada teľ!!. Ve· 
cerník 14 r 19691 . č. 230, 5. fi. 

K ar bu s 1 c k ý, Vla~tmír: Beethovonov Ust ,.An d ie un· 
s terbllche Geliebte" a fého hudébnl dllo. Praha, Sup. 
ra phon 1969. a•. 128. (21 s. 

Y. 1 od ne r, Anton : Konferencia Beethovenovskef sooloč· 
nosti na Slovensku. Informačné správy Vlastlvednt· 
ho k rúžku -pri múzeu v Hlohovci 4(1962], č. 9/10, ~ -
205-210 (rozmnož.). 

Te n l s tý: Beethoven v sloven~kom výtvarnom umän1. 
Výtvarný žlvot 15[1970) , ll. 6, s. 38-39. 

Te n 1 5 tý: Beethoven a slovenskt vytvarnlcl. Večernlk 
15{1970]. č. 159, s. 6. 

T e n 1 s tý: :V.ýtvarntcl a Beellioven. Ľud 23 ( 19701. 
č. 298, s. a. 

Zostavil JURAJ POT0t!BK 

Prťapevky týkajúci •• aymfoa lckei a operne! t'forby 
L. Y. Beethovena nlilde dufemca 'f 1)r6ci ) . Potúl!ka 
• Súpis slov. hudobnfn" (19152) a .,Slipls slov. hudobno-
teoretickýcli 11rác" (1955). , . , _ 

• Bibliografiu prfspevkov A. Klodnera o Ľ. v. Beetho· 
venovl ~požičal autor. Prlnliiíamii tu v skr4tenel ver· 
z ll (pozn. red.), 

Pred 10 rokmi založili v Moskve prvé detské 
hudobné divadlo na sveto. Joho zakladateľkou bo
la nad~enkyňa hudobného umenia pre deti, vyni· 
kajtíca sovietska r ežisérka, laureátka Státnej ce· 
ny ZSSR, národná nmelkyita ZSSR Natália Sasovä. 
Na jej podnet zallali mnohf skladatelia pfsať hud-

" bu lpeciálne pre deti. Medzi nimi boli D. Sosta
kovill, T. Chrennikov, O. Kabalevskij i mlad( skla
da telia: M. Minkov, A. l:ajkovskij, E. Larionová. 
,.Detské operné divadlo je unikátny jav, ktorým 
sa p1·ávom mô!e pý!lť sovietske umenie", hovor{ 
A. Chačaturia n. Počas svojej existencie divadlo 
uviedlo 24 opier, 3 bulety, 3 symfonické koncer ty. 
Na s nlmke: zábor z detskej opery Eduarda Cha· 
~agortňnna : ,.Ciapka s uhml". - APN- -

Dirigent Colin Davis nahrá va pre film Philips 
tzv. Siboliusov projekt. V podstate je to slíbornn 
nahra nie vlelkých významnýc h Sibeliusových 
skladieb. 

Vo sve te začind l'OIICiiDIICia M. Callasovej. Väl:· 
~in a jej významných pla tn! pdchádza na trh v 
reedlc iár:h a le o ne vefký záujem. 

Vo Viedni vyjde oncdlhu kut·cllpu ndenciu llerJ<a 
s Wobernum, klura je flda jne mimuriadne ob· 
sat.ná. 

Medzinárodný Schubel'lov kon)!rcs bude v júni 
budúceho I'Oku vn Viedni. Wiener Festwochen 

majít rovnako dôNinjne osláviť 150. výročie smrti 
Nkladatefa. 

Klavirista 1\laurizlo I'olli ni zahlásil rad nových 
~ramofónovýt:h nahríivok, medzi ktorými domi· 
nujú Mozartove klavfrne koncerty. 

Straussov balet Legenda o Jozefovi uviedli vo 
Viedenskej štátnej opere. prillom inscenátori 
~ľe~~li dielo prezentovať ako ,.triumf dekaden· 

Kni hu sovietskeho muzikológa L. Ginsburga 
O cestách k interpretácii hudby, vydali v Lipsku. 

Medzinárodná súťat. ). S. Bacha bola po prvý
krát usporiadaná r . 1930 pr.l pdlelltosti 200. vý
ročia smrti skladatera. V, roku 1982 sa vláda 
NDR r_ozhodla poriad~ť ju kaldé ~tyrl roky. Zú· 
čas~ňu)ú sa fe~ klavirtstl, huslisti, organisti, spa
vác• a čemballstl. Koncom minulého r oku po pr· 
výkrát súťažili na BachoveJ súťafi vlolončelistl. 
Zlattí medailu zfskai na jmladlf tíčastnfk súťaie-
18-ročný !lak moskovskt!ho Hudobného učili§!~ 
Gnesinych·Sáb Rudin. Je to jeho druhú vftaz
stvo na medzinárodnej súťaži : ·ako 13-r ollný sa 
stal laureátom, ked' zvtťazll na konkurze mladých: 
hudobnfkov ,.Concertino Pt·aga '73". Stíťa!e v Lip. 
sku sa zúllaatnilo okolo 40 violončelistov. Tým 
cíinnejllf ie 'llspecli tohto mladého lntérpreta z 
triedy prof. Leva )evgrafova. -APN-

Sopranistka svetových pódií 
posledn~ho dvadsatročta, rrancflz· 
sko-talianska speudčka Rlgtne 
CRBSPINOV A {nar. v Marseille 23. 
marca 1927 ) pat rt k t!Jm vo:z:nam
ným interpretačným zfavom, kto
rých umeleck~ dominanty sa nl!· 
vyhrafioualt v lízko ohraničenom 
odbore, ale zahrnult svetovlí oper
na llleratt1ru u §lrokom rozptit1 
dramaturgie klaslcisttckef, ver
diovskeJ, wagnerovske;, verlsttckel 
1 moderne;. Obete a pracovna nd· 
maha prvých profestondlnyr:h se· 
zón {debut s Wagnerovou El zou 
roku 1950 v Mul house l zt2ročlll sa 
Cresplnovej u~ v drul!ef poloviCI 
piiťdestatych rokov, v ktor!Jch so 
stala prvou ddmou para skef ope
ry a častým hosťom Covent Gar. 
den t veľkých taliansk ych stag
glon. V Bayreut/Le debutovala v 

roku 1958 ako Kundry z Parsifala, 
u Glyndeboume o rok neskor 
Straus!ovou mar§dlkou. V nasledu
flíclch rokoch ovltfdla velk~ Ja
viska oboclz Amerlk, nevyntmajúc 
ani Tealro Colon {Buenos Ai res) 
a newyorsklí. MET {1962). Roman. 
sky pól Cresplnovej profilov!ích 
úloh vytvára dvoJica hlavných ~en
~k!Jch postáv u Berllozovýcl! Tró· 
;anoch {Cassandra a Dido), Gou
nodova Margar~ta, PonchieiWzo 
Gloconda, Offenbaclzova Giul letta, 
Massenetova Charlotte, Pucciniho 
Tosca a Mascagniho Santuzza -
na germánskom sa vyntma;tí. na1· 
eennejsími farbami Gluckova tau· 
ridskd Iflg~nia, Beetlzovenou Fide
l/o, Straussova maršdlka a Ariad
na, Wagnerova Senta, Alžbeta dli· 
rynská, El za. Siegllnde a Brumz· 

hilde, ktorú prv{} raz vy tudrala u 
Kara1anovom hudobnom na§tudo
vant a r éžii na velkonočnom sal z
burskom festivale 1967 "ako po
s tavu voľkého formá tu. Voká lnu 
llnku par tu deklamačne netrieštl
ln, ale budovala na plynulom bell 
cnn te" {Theater heute 5/67 ). Krát
ka obdobie začiatku sedemdesia
ryclt rokov, v ktorom umelkyna 
o/Jmedzlla svo;u opernú a koncert
na t:i nnost na minimum, vyst rieda
li v roku 1975 opät dnt ka~doden
'lej prdce a wneleck!}ch úspechov. 
Pri !itm·te te;to druheJ etapy Cres
plnoveJ činnosti stala Bizetova 
Carmen, ktorlí zreld umelkyi'ía po

,'al a do svofl!o repertoélru po prvg 
rnz nn hortícef p6de MeT v okt6b
rl r oku 1975. -bo~ 



Zo zjazdovej diskusie 
TERÉZIA URSlNYOVÁ 

O úlohách 
a postaveni 
slovenskej 
kritiky 
CH cem prehovori( k niektor{ím otáz

kam, ktor~ sa dot!Jkaja mlade/ slo
vimskef kritiky, no nielen jej. Slovo mla
dost zd67'azfiutem z aspektu hlstortck~
ho t skutkou~ho, pretože vo v!Jvott hu· 
dobnef krtttky ako vednet disclpltny sme 
t ie!!. zaNnazt tba neddvno, ak možno tak
to llOvortt o ntekoľk!}ch desatročiach 
pro{esionaltzdcle ndSho hudobn~ho živo· 
ta. Tradlcta, ktora bola v susedných 
európskych stcUoch, za všetky spomeil
me aspo1l česky a nemecky hovoriace 
kraflny, tu teda nebola, preto!!.e ch!Jbala 
platforma na publikovanie hudobno-este
tických názorov a chýbala samotnd pod
stata toho, z čoho !!.ije kritika: profe
sionálny lzudobn!} ži vot. Te len samozref
m~, že v posledn!Jch rokoch sa priam 
dychtivo doM1la mnoM zameškan~, a 
tak prekondvame l detsk~ choroby v!}· 
vota, ktor~ by som stručne charaktert-

zovala prdue v oblasti hudobno-publicts
ttcket prace, ako neustale obnououaniP. 
elanu, stl a opakutacl sa ndstup mla
d{íclz. To, čo pocttujeme ako tsi!J hall
dtcap, te nedostatok kontinuity, opretie 
sa o nazory, estetick~ myslenie a vahu 
myšlienok t sadou zrelých osobností. 
Okrem tst!Jch spoločenskýclz saulslostl, 
vypl!JvafCicich z u!!. spomtnan!}ch htstortc
kOch danosti, trpl naša mlada kritika af 
na tn~ okolnosti, ndsledkom ktor!Jch sa 
fet rady uMy menia, doplflata a vylaďu
ftí.. Postavenie krtltka nie te vonkoncom 
ldkau~ a doceneM. Teho matertdlne l 
spoločensk~ ohodnotenie te stdle na ver
mt ntzkef arovnt, ba povedala by som, 
!!.e v oblasti matertalnet te na stupni ne
kvaltflkouan~ho pracovnlka. Pritom kaž
dý kritik svoflmt nazormt predstupuje 
pred sad veretnostt, ktora ho sledufe a 
verte, !!.e ka!!.d~ slovo mus! zvá!!. lt, po
klal ho polo!!.t na papier. Mysllm, že by 
v danej sttudctt pomohlo af spoločensk~ 
docenenie, ktor~ by vlialo viacerým z 
nastupujacej generdcle sebadôveru. Ak 
ma všetku actu a va!!.nost muzikológ , 
ktor!} triedi lzlstorlck~ lzodnoty vo ve
deckom astave, rounaka actu a vá!!.nost 
by mal mat ten člen slovenske/ lzudob
net obce, ktorý triedi - alebo sa poctivo 
sna!!.l triedi( - hodnoty sačasnostt. 

Zy iJeme v obdobi zvýšených ndrokov na 
kvalitu a to st dobre uvedomujtí 

vi.etct tí, ktorf svote postrehy, l keď nut
ne ovplyvnené at subjektlunym hradis
kom, prindšajtí na posúdenie verejnosti. 

Hroby v.ýznamných hudobníkov a 
v Bratislave 
JII. !:osť - Cin torfn v Slávibom tdoU 

Stručná história: Cintorln v Slávičom 
thloli bol zalo~oný v r. 1912 - ako mes t-
ský. Počas prvej svetovej vojny sa za
ča l rýchlo zaplilovať zomrelým! vojakmi 
z vojenskej nemocnice (teraz sidlo Vlá · 
dy SSR) na dno~nom Gottwaldovom ná· 
mesti. V VIII. obvode sa nachádza pa
miltnik obetia m l. svetove j vojny. 

I. OBVOD: l . MATUSKA JANKO (189,7-
~959 ). zaslúžilý umelec, hudobn9 skla· 
'datel a zberater ludov9ch piesni. Po ab
s olvovani pedagogického vzdelanie štu
dova l ešte klavir a skladbu na Hudob
nej a dramatickej akadémli v Bra tis la· 
ve, od r. 1928 pôsobil v rozhlase ako 
klavirista . hudobn9 r ežisér a neskôr ako 
vedúci h udobného oddelenia ludovej 
hudby. Zložll vera s kladieb pre potreby 
r ozhlasu a upravoval ludové plesne pre 
ludové súbory. 

2. BOKESOVÁ ZDENKA (1911-1962), 
muzlkologlcka. Klav!r studovala na Hu· 
dobnei a dra mallckej akadémH a hudob· 
nú vedu na Univerzite Komenského. 
Sprvu pôsobila ako profesorka hudob· 
n et výchovy, od r . 1945 na hudobnom 
odbore Povcmnlctva lnformáclf. resp. 
kultúrv. Popri kritickej činnosti venova
la sa štúclJu a propagácii slovenske! hud
by. Napisa la prehľadné de jiny slovan· 
skal hudby a monogra fie o hudobných 
skladatefoch: M. Schneid rovt·Trnavskom. 
o M. MovzAsov t a S. Jurovskom. 

3. JAKUBEK IMRICH (1922-1969), 
opern9 a koncer tný s pevák, tenOrist" 
SND. Po absolvovaní bratislavského Kon
zet'vatórla pôsobil na vlaceJ•9ch oper· 
nýCh scénach. od r . 1963 v SND v Bra

tislave. Vytvoril titulné po1.1tevy vo svc
tozniimvch oporách a tenorové sóla v 
o1·ató•·:ách a v Boethovenov&j IX. sym· 
fónl i. Vystupoval úspešne aj na zahra· 
ničn9ch scénach. 

4. JUROVSK"Q SIMON (1912-1963). hu· 
'cl obný sklada ter. dirigent· a organizátor 
h udobného života. Po absolvovant bra· 
tis lavskej Hudobnej a dramatickej aka· 
démlc a doplilujúcom štúdiu vo Viedni 
pôsobil v rozhlase a neskOr sa akt!vne 
zúčastňoval na organizovani hudobného 
života na hudobnom odbore Poverenlctva 
š kols tva a kultíLL'>' . prechodne ako ta· 
lomnlk slovenske! sekcie Zvllzu česko· 
slovenskýc!> skladateľov a umelecký ria 
ditel SĽUKu a od r. 1956 šéf opery SND. 
Y !Pho žánrove mnohostranne! tvorbe 
dominu jú piesiiové o komorné diela, zlo· 
~ll balet Ry tier ska balada a filmov ú 
hud bu. }oho n(tllrobnlk vytvoril Ing. 
arch. Dusan Kuzma. 

ll. OBVOD: 5. HRDINA LADISLAV (1910 
až 1970]. hudobný vedag6g, organizátor 
hudobného skolstva a výkonný hudobn!k. 
Po pedagogickom š túdi u nadobudol ešte 
hudobné vzdBlunln. V r okoch 1941-1951 
viedol Hudobnt1 š kolu v Bratislave, ne· 
skô1· pôsobil na Konze1·vatOrlu. potom 
na Poverentctve kultúi'Y, kde sa zame· 
ral na budovanie s loven!'kého hudobué· 
ho školstva. Už od študentských čias sa 
v'!novil l akl!vnol huclobnol činnosti. Ro
l\" J •145 zorganizova 1 Slovcnskó k var 
te< to ! v. Gabr lol 1\. Nemec, L. Hrdina. 
E. {V'·{; Ilveček ) . úd roku 1957 bol členom 
orvmstr,, SND. Bol al pubhlo.ačne činn ý. 
n• p'sil 1 nový metodický postup pre v9· 
učbu hudobne j výcllovy na ĽSU, Rytmic-

ký šlabikár a tnú lnš trukllvno práce. 
Y r. 1969 ziska! š tátne vyznamonan!El 
.. za vynikajúcu prácu". 

X. OBVOD: 6. ONDREJOV ĽUDO (vlast
ným menom Mlstrlk), [1901-1962). svo j· 
rázny umelec, populárny s pis ovatei pr'e 
mládež, znalec a obclivovate! !udových 
piesni, ich vynilcHjúci interpré t na ru
tare. Svojou tvor bou, na jmli poetickými 
p1·ózami Zbojnícka mladosť a Je rgus La. 
pin Inšpir oval viacer ých skladateľov: L. 
Očenú.ša, j. Z11nmera n L Jeho hrob ťažko 
ná isť. pretože lc prikrytý plochým pri· 
l'oclným kameňom. 

7. RUTH·MARKOV ZDENEK [1891-
1956 ), sólista-basista opery SND od r. 
1920. Za svoje! 35-ročnej činnos ll v SND 
vytvoril mnoho svojráznych a umelecky 
v9razn9ch pos táv. Pa tril k pi lierom bra 
ti ~).avskej opet·y. Spi eva l často a 1 v bra
tislavskom rozhlase. Venoval sa llež 
prekladaniu opcrn9ch libriet a reži ineJ 
práci. 

8. RUTHOVÁ, rod. ŠIMÁŇOVA DOBRO
MILA (1895-1963 ), manželke RUTH
MARKOVA, operné speváčka-sopranistka 
v rokoch 1920-1933, ale choroba jej 

nas kôr znemožnila ďalšie účinkovanie. 
Potom sa venova la vyučovaniu klavtrn 
a spevu. 

XII. OBVOD: 11. KAFENDA FRICO 
(1883-1963). skladateľ a hudobný pe· 
dagóg, zaslužilý budovateľ a dlhoročný 
riaditeľ bratislavského Konzct·vatórla a 
od r. 1949 doc. na VSMU. 'l'nzis kom teho 
skladateľskej tvorby s ú piesne. zbOrv. 
klavírne e komomé diela , s týlove nad· 
v!lzu ]úce na pozdnoromantlcky sloh. Za 
svoJu dlhoročnu kompozičnu, podagogu:
ku a organizačnú činnost na polL hudob· 
ného školstva bol r. 1959 vyznamenany 
Radom práce. Spolu so svojou manžel· 
kou Annou KafendOioou, rodenou Zocho· 
vou vychovali celý rad popredných kla
viri stov a s tali sa zakladateľmi sloven· 
sket pedagogicke j k!avlrlstiky. Umelecky 
svojrázny náhrobnik vytvoril Ing. arch. 

Dušan Kuzma. 
12. KRCMf:RY STEFAN (1892-1955), 

bol všestrenn9m umelcom: básnikom, 
hudobntkom a maliarom. Najviac sa 
všek sústred il na literárnu a osvetovú 
činnost. preto je zn ~.mejš( v tejto ob· 

lasu ako Msnlk, literá rny kritik a hlsto· 
rlk. ako aj rode! tor Slovenských pohla· 
dov. Ale jeho záľubou bola a l hudba; 
ktorej sa tiež venoval vo voln9ch chvl· 
fach. Hráva l na husliach o klavfr i a 
pritom r ád splave! ludové plesne, ktoré 
Rf t9mto spôsobom propagoval medzi 
pt•Jatefmi. Bol autorom textov viacerých 
piesn(, napr. Sviatok Slovenska [zborove 
zharmonizoval J, L. Bella). Svojou bás
nickou tvorbou Inšpiroval niektorých 
skladateľov. 

XIII. OBVOO: 13. KREPELA JOZEF 
( 1889-1957 ), operetný a operný spevák 
SND a NS. Temperamentný oduševnelý 
horec telom a duš ou, tanečntk a ch·ku· 
sový klaun. Dokíizal zacvlčit všotky n á
t•ol!né pohyby a skoky (Cert v Nedba lo· 
vom balete Z rozpr&vlw do r ozprúvky). 
Vytvoril niokolko výrazných ope1•ných 
oostáv - princ•pál v PredaneJ neveste 
a 1. 

14. MELICKO VLADIMIR (1893-1946), 
s ldadateľ, hudobný kritik a korepetHor. 
l'o slúdiách na Obchodnej škole v Mill'· 
tlno pomáhal svojmu otcovi viest Slovcn· 
sky spevokol. s ktorým naš tudoval We· 
bet·ovu operu Carostrelec. NeskOr študo
val na pražskom Konzervatóriu a od 
1·. 1922 pôsobil v SND, najpl'V ako ta jom-

Je este veľa t o roblt na tíseku analýzy 
tvorby, te; kritlck~ho hodnotenia, mame 
pred sebou snáď nikdy neskonl!eng pro
ces skvalitllovanla obsahovef a fazykovet 
stranky, stofa pred nami otdzky, ako 
spravne, výstižne a lzlboko optsat sl o

vami to, čo te vypovedan~ Speciflcky 
hudobným jazykom. Preto nemožno robiť 
rovnftko medzi llterdrnou a hudobnou 
kritikou, no treba sa poučil at z neJ, 
treba p!saf odborne, no čitaterne, neupa
dat do pseudouedeckostl, ktora Je uzdia-
lena adresátovi a tba sa tvári. 

Pred hudobnou kritikou sa t tllohy etic
k~, na;mä dnes, kedy sa boraz dó-

razne/sie hovor ! o zvysovanf krit~ril na 
tvorbu. Ako zladil krtttcký súd s hľa
diskom mravn!}m a pritom nezravovat 
z náročnosti? Sntlď je tu Jedlnd mo!!.ná 
cesta: zostal čistý pred svofím suedomtm, 
nedať sa ovplyvntf hľadiskom subfektlv
neho vzťahu ktuoriveJ osobnosti , sledo
val umelca u jeho komplexnom vývofl 
- a tak dáva( do súvislosti premMro
van~ dielo s celkovým rastom, l:l stagná
ciou skladatera, interpreta, umeleck~ho 
~úboru. Pravda, tu narážame na ďali>i 
probMm: aby mohol krit i k vyhovie( vys
sle naznačenému, mal by sa !ipecializo
vat. Dnešna doba - napokon na všet 
kých tísekoch života - k takefto špecia
lizácii spefe. Te to v~ak retllne v oblasti 
l!udobno-krillckei? PriznaJme sl - za
tial nie. Je mdlo tých, ktorf o hudbe 
plšu, prudko sa rozu!fajact život vyža-

duje nielen kvalllu - ale l kVLmlitu, za
lial u ~ladnom prípade nedostacu,úcu. 

S ďalšfm r ozvo;om hudobne/ kriltky a 
publicist i ky však sauts! at pomljUa

nle na rozšírenie priestoru pre ;et väb!.1e 
využitie a obsažnet!Jte vyjadrenie sa. Ne
mame priestor pre Stršle a hl bšie analý
zy, teorettck~ štadte. niet možnosti na 
esettstlck~ zvlddnutie t~m, ponakajtíclch 
sa do pera, na besedy a čldnky, zaclly
távatúce hudobn!} ruch mimo Brattslauq. 
Hlavn~ mesto Slovenska ži je tak boha· 
to a lzudobne kultarne, že často zlwd· 
notente Jeho aktlvtty ubera priestor to
mu, člm Zife profesiondlna - ale rz_te
len td - hudba v ďalších slovenskrJc'z 
mestach. Verlm, že keby sme malt bohat· 
!;! pr iestor na komentovanie tohto ruchu, 
nasl/ by sme at mimo Bratislavy vzdP
lanOch, schopných a hlbokb mysliacich 
1·ecenzentov. 

Strednd l mladtl generdcla publicistov, 
kritikov, muzlkológou, ktora vytullra 

zazemle pre komentovanie toho, Co sa 
deje, sl pl ne uvedomute svote alohy, !!.e 
mtl amblclu rtlst spolu s tvorbou, ba v 
11e j sa odrá!!.a tvorba samotnd. Tlelo dve 
spo/it~ nádoby treba preto pova!!.ouat 
skutočne za neoddelileľM - nielen v 
požiadavkách, ale l v spoločenskej pod
pore a vá!!.nostl, o ktora však - samo
zretme - každý fedtnec musí bo jova( 
predovi>etkým sam: svojou osobnostou, 
svojim menom, svoflm názorom. .. 

(Skrútonle prispovkov -liZ· l 

organizátorov hudobného života 
utk äružstva1 nosk01· e ko lmrcmctiloL' a 
zbormajster. Skladal plčsn·é. zbory, mc· 
lodrámy, klavirne skladby a tance. 

XIV. OBVOD: 15. FISER-KVETOŇ JÁN 
i:lt·. (1896-1963); skladater. hudobný ve
dne. kritik a pôclagóg. Po absolvovanl 
pražského Konzerva tó ria š tudoval h u· 
doJmú vedu a este tiku na filozofickej 
fa ku lte Univerzity Komenského, kde do
siahol doktorát filozofie. Ako pedagóg 
pôsobil na viacerých školách. najmä na 
hretislavskom Konzervatóriu. Zástuzná je 
jeho organizačná a hudobno-teoJ·etickfl 
cinnosť. Napfsa l prvé slovenské Dejiny 
hudby (1933) . monografiu o A. Očená· 
sov!, Hudobnú toóriu a bol s poluauto

rom práce Hudba na Slovensku v 17. s to· 
roč!. 

16. SIMON I BARNABÁS (1910-1965) 
JUDr .. plukovn!k, hudobný vedec a or· 
gantzú.tor hudobn9ch podu jati a súťaží 
v armáde. 

XXII. OBVOD: 17. KRIZAN IMRICH 
[ 1912-1971 ). hudobný pedagóg, zbormaj
ster. štyridsí!ť r okov svo jho života za
sv!ltll pedago~ lck e 1 práci. Po a bsolvova-
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KONKURZ 

nt konzervatória a VSMU venoval sa hU· 
clobnoj v9chove n pdsobil na brullsluv
skom Konzerva tóriu, ako p rofesor hu· 
dobnel teOrie a zborového spevu. Viedol 
tam a j miešan9 žiacky zbor, s ktor9m 
dosiahol výrazných úspechov na domú· 
c tch 1 zahrantčn9cl'i pódiú.ch. 

XXHI. OBVOD: 18. LACKNEU I.I\Dl· 
SLAV [1903- 1972 ). profesor h udby a 
organizútor hudobnóho života. Pôsobil 
na h udobnej ~kole v Rlmavslwj Sobote, 
po osloboden( pracoval na Povercnfctvc 
lwllúL'Y a naposledy viedol ĽšU na Dleb· 
rovom námest!. 

19. LACKNEROYÁ MARIA (1903- 1965], 
jeho manželka, profesorka huclby na 
Konzervatóriu v Bratislave. 

XXXII. OBVOD: 20. RIGLER-SKALICK~ 
ERNEST ( 1890-1968ľ. organista a hu· 
clobný vcdagóg. Il udbu študoval na Llsz
tovet ak:a déml1 v Budapešti. kde sa ne· 
&kOr stal profesorom organove j hry. Ro
ku 1947 sa vrátli do Bratislavy, Sprvu 
pôsobil na Konzer vatóriu a v r. 1950-
J 962 na VSMU, kde položil základy sl o· 
vens kej organoval školy. Vychova l vO· 
znamn ých o1·gan1stov [Skuhrová. Kllnda 
a l. ), jeho zásluhou sa vys tavali v Bra· 
tisla vn 3 koncet·tnó organy r na VSMU, 
v koncertnej sieni Cs. rozh lasu a v kon
certnej sieni Siovenskct filharmónie). 

21. IIÝROS PETER (1908- 1968). hu· 
dobný veclagóg a zbormaistet·. PósobH 
no vlocorých skolách. V Brntlslavo VY· 
učoval najprv na ľoda,::ogickel aked6mtl . 
noskôr na Osvetove j škole hudobn(t vO· 
chovu, metodJku ĽUT a hru na hudobné 
nétstL·ojn. Viedol l': lacke hudobno-spcvác· 
kr stíborv, organizoval rôzne hudobnl!i 
nocluja tia a zOčastNoval sa na sutažJacll 
f:U'ľ. Naptsa l učebnicu hudobnej výchovv 
111'C skoly II. a II I. stunňa .,Náuka o 
lludbo". A. t!UNDERL1K 

Riaditeľstvo Konzervat6ria v Bratislave, Tolstého ll vypisuje k onkurz na 
miesto: l profesora hry na violončelo, l profesora llry na bició nástroje, 
l profosoro hudobnej teórie a intonácie, 2 koncertných korepet(torov. 2 ko· 
repetftorov pre balet, 1 profesora pre povinný klavfr. 

Predplsoné vzde laniu: VS, alebo absolutórium konzervat6ria patričného 
s meru. Pr ihláilkv zasielajte na riaditeľstvo Konzcl'Vat6ria, 801 OO Bratislava, 
Tolstého 11. Konkurz sa kohčf 30. oprilo 1977. 

OZNAM 
Riadltelstvo Ľudovej ikoiy umenia v Púchove oznamuje, :le prijme nov~ch 

ui!itelov s níistupom od 1. 9. 1977. 
Pre ĽŠU PúCHOV: klavfr - 2 učiteľov, akordeón - 2 učiteľov, husle -

l učitela. 
Pre pobocku LEDNICKf: ROVNE: klavh• - 1 učitéfa, akordeón - 1 učiteľo. 
Možnosr prldolenla bytu v roku 1977·78. lnformúcio zasielajte na riaditeľ

stvo ĽŠU v Púchove. 
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