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VI. ZJAZD ZVÄZU SLOVENSKfCH SKLADATEĽOV 

Dňa 18. marca t. r. konal sa 
v bratislavskom Dome kultúry 
ROH VI. zjazd Zväzu sloven
ských skladaterov. No rokovani 
sa zťíčastnila delegácia ÚV KSS, 
ktorťí viedol člen úV KSS, prvý 
·JIO~preilseda vlády SSR Július 
H'rlus. Jej l!le:nmi boli podpred
sedníčka SNR Anna Kreto.vá, zá
stupca vedúce•ho oddelenia · kul 
tdry OV KSS Michal Masaryk 
a prvý námestník ministra kul
téry SSR Pavol Koyš. ·Za Zväz 
československých skladatefov 
sa na zjazde zťíl!astnila delegá
cia, vedená jeho predsedom, ná· 
rodným umelcom Andrejom 
Oi!enálom, Zväz českých skla
datelciv a koncertných umelcov 
zastupovala delegácia na čele 

a jeho predsedom, n·árodným 
umelcom Janom Seidlom. Prí
tomní boli zástupcovia Minis
terst·va kultúry SSR, ostatných 
slovenských umeleckých zvä· 

zov, hudobných inštitúcii a tla
če. 

Rokovanie otvoril predseda 
ZSS, národný umel:ec Eugen Su
c~oň. V úvode zjazdu si úl!ast
níci uctili pamiatku 18 členov 

Zväzu, z·osnulých v .obdobi me
dzi V.-VI. zjazdom. 

Pfi voľbe pracovŕiého pred
sedníctva a z jazdových komisii 
správu ústredného výboru Zvä
zu slovenských skJ:adaterov, kto
rá bola pod.kladom pre zjazdo
vé rok:ovanie, prednieso-I vedú
ci tajomník ZSS zaslúžilý ume
lec dr. Stefan Klimo. 

V mene OV KSS pozdravil 
VI. zjazd ZSS vedúci stranlckej 
delegácie Július Hanus, ktorý 
v úvode .odovzdal delegátom 
zjazdu srd'Cčné súdružské po
zdravy ú V KSS a osobne jeho 
prvého tajomnika Jozefa Lenár
ta so želanlm plného ús.pechu 
zjazdovému r.ok·ovaniu. Za Zväz 

členovi~ straníckej delegácie v predsedníctve zjazdu. Zl'ava: prvý podpredseda V'lády 
SSR Júhus Hanus, vedúci straníckej delegácie, podpredsedníl!ka SNR Anna Kretová,.prvf 
námestník ministro kultúry SSR zaslúžilý umelec Pavel Koyš a predseda Zväzu česko
slovenských skladateľov národný umelec Andrej Očen áš. Sn!mky: CSTK 

~ Rokovanie zjazdu otvoril predseda ZSS národný umelec Eug.en Suchoň 

československých skladatelov 
sa k delegátom zjazdu priho·vo
ril jeho predseda, národný ume
lec Andrej Očenáš, v mene 590 
členov Zväzu českých sklada
telov a koncertných umelcov 
zaželal zjazdovému rokova.niu 
vera úspechov jeho preds.eda, 
'národný ·umelec Jan Seidl. 

Po bohatej diskusii, v ktorej 
vys túpiJ.o celko·m 15 súdruhov, 
zjazd v závere zvolil no.vé zvä
zové orgány 25-členný 

ústredný výbor a päťčlennú 

kontrolnú komisiu - a schvá
lil novelizáciu stanov ZSS. Zvo
lil aj 80 delegátov na Il. zjazd 
Zväzu československých sklada
telov, ktorý bude 28. apríla t.r. 
v Prahe a prijal Uzn:esenie Vl. 
zjazdu Zväzu slovenských skla
da tefov. 

účastnici zjazdu poslali Po
zdravný list ústrednému výbo
ru KSč a ústrednému výboru 
KSS. 

CLENOVIA OV ZSS 
Pavol BAGIN, Ľuba BARICOVÁ, Ig1tr BÁZLIK, Vladimir BOKES, 
Ladislav BURLAS, Igor DIBÁK, Hanuš DOMANSKÝ, Oto FE
RE:NCZY, Miloš JURKOVIč, Dezider KARDOŠ, štefan KLIMO, 
Anna KOVÄROVA, Ondrej LENÁRD, Alojz LUKNÁR, Alexander 
MELJCHER, Zdenko MIKULA, Ladislav MOKRÝ, Zdenko NOVÁ
ČEK, Milan NOVAK, Andrej OčENAS, Jozef PODPROCKÝ, La
dislav SLOVAK, Eugen SUCHOŇ, Bartolomej URBANEC, Pavol 
ZELENAY. 

KAND;IDÄTI OV .ZSS 
J;uba BALLOVA, Klá ra HAVLlKOVA, Stanislav HOCHEL, Juraj 
TANDLER, Peter MICHALIC~. 

KONTROLNÁ KOMISIA ZSS 
Alí BREZOVSKÝ, Tatiana FRAŇOVÁ, Vlastimil HORAK, Július 
KOWALSKI , Ja roslav MEIER. 
Náhradnici: Tadeáš SALVA, Jela ŠPITKOVA. 

Po skončen í VI. zjazdu ZSS zišiel sa novozvolený ústredný 
výbor Zväzu slovenských skladaterov. Na svojom zasadnuti 
zvolil za predsedu ZSS zaslúžilého umelca Otu Ferenczyho, za 
podpredsedov zaslúžilého umelca Pavla Bagina, doc. dr. La
dislava Burlasa, CSc. a zaslúžilého umelca Milana Nováka a za 
vedúceho ta jomnfka ZSS Alo jza Luknára . Oalšfmi členmi ll
členného Predsedníctva ZSS sa s tali : zaslúžilá umelkyňa Ľuba 
Dar icová, zasl ťížilý umelec dr. š tefan Klimo, Anna Ko-várová, 
znslťížilý ume lec Zdenko Mikula, doc. dr. Ladislav Mokrý, CSc. 
a národný umelec Eugen Suchoň. 

Kontrolná komisia ZSS zvolila za svojho predsedu opäť Vlas
timila Horáka. 

Zo Správy ÚV ZSS, ktorú predniesol vedúci tajomník ZSS zaslúžilý umelec dr. Štefan Klimo 

Z SOCIALISTICKÚ 
HUDOBNÚ KUL ÚRU 

Za posledné obdobie došlo k význam
ným zmenám v soc iá lnej štr·uktúre, z 
ktorých pre nás sú osobitne dôležité 
také faktory , a ko je r.ast úrovne vzdela
nia a s nim s p.ojené zvýšené nároky na 
aktívne osvojova nie si kultúrnych hod
nôt, rozmach kultúmych aikNvft a vnú
torné premeny v nich , f,ormovanie sa so
cialistického pro.fil·u a vedomia našich 
Judl a funkcia umenia v nových súvis 
lost!.ach. V týchto podmienkach nadohú
dajťí nové obsahové črty také z(lkladné 
postuláty socialistického umenia, ako je 

vzťah umenia a sku.točnosti, umenia a 
ideológie ~riednostl umenia. Sme obú
hat enl o nové poznatky z vývoja nielen 
u nás, ale aj v bratských soci.allstickýcb 
.krajinách, menovite v ZSSR. 

Tento proces rozv!jať v zmys le n ašich 
estetických .a ku ltúmopoliUckých zásad 
pripadlo •n ášmu zväzu za úlo.hu v obd•obl 
od V. zjazdu 11 treba povedať, že naša 
činnosť dosiahla poz!tlv.ne výsledky. Bo
la u·rčovaná generálnou Hnl'Ou XV. zjazdu 
KSC. Otázky občian~kej uvedomelosti a 
zodpovednosti hudobných umelcov sme 

brali rovna ko· !Vážne ako aj otázky kva
lity umeleckej tvorby a jej spo·ločenske j 
pôsobnosti. Prejavovalo sa to nielen vo 
vnút rozvllzovej aktivite, ale najm!! v na
šej hudobnej tvo rbe, v pôsobeni naš ich 
koncertných umelcov, muzikológov a kri
t ikov. Velké ideály socialistického hu
manizmu, spoločné internacio·náine ciele 
premeny sveta sa sta!l nie len ideálnym 
obrazom a túž·bou, a te reálnou aktuá lnou 
úlohou umenia našich dn i. Významným 
stimulom 'J)re vzn ik t akto Qrientovane i 
tvo1·by a celkovej hudobnej a.ktivity boli 
ta ké význa mné pr!ležitost!, ako bolo 60. 
výročie VOSR r. 1977, 35. výročie SNP 
r. 1979, 35. výroč ie osloboden ia r. 1980 
a 60. výročie vzn i·ku KSC. V rok u 1981 
Ša z išie l XXVI. zjazd KSSZ, z j11zc! KSS 
a XVI. z ja zd KSC. 
Zomknut.osť r adov umeleckého fron tu 

pri uplatňov.u ní socia listického realizmu, 
srne·rujúceho k rozv(ja nlu ideovo a ume
lecky vysoko-h-odnotnej tvo r by, sa st11la 
pre nás veľkou výzvou a úlohoq pri plne
nl domácich i intem acionálnycb úloh 
nášho umenia a kultúry. V roku 1980 

ho lo 10 rokov od vzniku dokumentu 
Poučenie z kr lzového vývoja strany a 
spoločnoosti po XII I. zjazde KSC. Bola to 
príležitosť nie len 'k analýze vývoja .náš
ho hudobného ume n!él za pos led·né de
saťroč ia , ale i k uvedomeniu si, že tento 
dokument obsahuje s tále nktuálne po
zna tky, s ktot·ýrni bude trebél aktlvne 
pracové!! aj v budúcnos t i. 

Ideová <t politická p rácu nášho zvlizu 
sa prejavova la star o91:livosťou o tvor.bu, 
o rozvoj koncertnéhQ umenia a o akti
vizáciu rnuzikologického fro0nt u smerom 
k aktuálnym úlohám našej súčasnej hu
dobnej kultúry . Svedectvom i výsledkom 
toh to úsiliu .je vzn ik pomerne rozsiahlej 
tvorby k významným c elospo ločenským 

prll ežitostiom a výročiam, ale i c eliko
vé ideové zucielenie súčw>nej hudby. 
Problémy hudo bnej tvorby sme sa snuži li 
v idieť neoddel iteľn e späté s prob léma mi 
jej in terpre tácie a s je j spo loče.nským 
pôsobenim. Akcent na teore tickú st ránku 
bol azda v popredi viac než sumotná 
optimalizácia praxe. 

(Pokračovanie na 2. str.) 
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( Dokončenie z l. str. ) 
Neoddeliterno u zi ož.kou ideovej pr áce 

-nášho zväz u v období medzí V . u Vl. 
zjazdom bolo r ozpr acovávanie spoločen 
sko-f i lozofic kých aspek tov súčasne j h u
do bnej tvor by. V t ukejto rov in e Sil po
duri lo ·s určitým .nadhľudom vrflti ť sa k 
p roblémom ned.ávno minulým a varí ešte 
stále aktuáln ym, ako je stanovisko ku 
konšt rukt i v izmu v hudobnej tvorbe, prob
lém vy tvá.rania nových hudobných vy 
j adr ovacích systémov a ic h vz ťah k hu· 
do bnej .komunikácii , probl ém tzv. •ume
l eckého non kon f or mizmu ako sa vy pesto· 
val v pozdnokapitulistickej spo ločnos ti 

a i. 

A j najmladší sk iu·du te l ia hľad ia na mu· 
derní stické umi 1:menosti k rit icky, oceiiu· 
j ú , čo smeru je k ·Obsahup lnej a ak tuál nuj 
hudbe našej doby. Tá to zmena celkovej 
at mosféry sama o sebe ešte neznamená 
sp lnen ie a naplnen i e tých postulátov , 
-k tor é vy plývajú z metód y soc ialistic kého 
r ea l izmu, na jml! pok i af ide o vyst ihnu· 
tie toho, čo je z h fadiskll nášho spolu
čensk é!Jo v ývo ja hluvn é u typ ické, kde 
j e smer pokrok u a h istor ickej per spek
tfvy ľuds t vu , aký je poc i tový 11 záži tkový 
index č l ove.kn k sebe samému, k druhý m, 
k r el ác iám s po l očen ského bytiu. N a jed
.nej strHne IHi m záoeží na t•om, aby 1111ší 
skladalDl iu dok ázu l i nové angažov ~:~ n é 
námety vy j ad r iť umelec ky presved č i vo a 
uk tuá!ne, na st r ane druhej, aby sme 
p 1·ekomíva li pre javy ľa h ost a jného posto
ja k s ú č as nost i a uby sme dokázali ro
zoznávať hr an ice medzí hudbou eš te pr i 
juternou a huci !Jou, sto jaco u už m i mo hr u· 
n lc est et ick fJj pla t for my soc i u li~ tíck élw 
r et11izmu. Ti eto otázky s(l jasné vo v ~e
obecne j rov ine, tli e núzor y na kon k l·ét
n e diel a <l si tuácie sú čusto nejednotné 
a vyp l ýva jú z r ôznych osobných a osob· 
nos1 ných posto ju v . ·vyp lýva júe ieh ·zo·· s-k ll · 

·tučnosti, že jednotl i ví ~\il d<t t elic l sa pr i 
bl ižu jú k uchopen iu s úča sn ej problema
t i k y z r ôznych su·án a z r ôzn ych pr i · 
stupov; vyplývn júcich predo všetký m z 
ich índ íviduólnej sk l udate ľs k e j or ien tócitl 
a osobnostn yc h zv l (tštností. 

V ideovopoli t ickej pr ác i Zväzu slov en
sk ých skla d.a terov vyvstávala ako aktuál · 
n a ú loha prek onávať evol uc íonnlist i ckú 
pr edstav u o vývo ji h udobne; tvor by ako 
s·amopohybu v obl ast i organ izác ie hu
dobného mnter iólu. Len s poločensko-h is 

·toríc ky určen ý č l o ve k je ar bitr om knísnu, 
a zmeny V(J sfére štýlov u technik sa 
uskutučtlll j ú uko dôsledok m i muhudolJ · 
ných a mimoumelec kýc h p rí č i n . Sunc u 
maj ú iba t ie nová tor ské r iešenia. ktor é 
s kutoč ne reprezen tu jú umel eck ý a s ú čas
ne aj spo ločensk o-ku ltú my pok rok , č o 
má, a l ebo Z <~ k níl ko bude mn f , spoločen · 
ské zázemie, čo sa bude môcť sta ť r eál 
nou esl eticko-ídeovou si lou. Meta f yzicky 
poc hopený avan tgnr dizmus je fnlušnou 
c h i mérou. 

Zmyslom vývoja hudo bne j tv·o 1·by v ~u 

cíalístick e j spo loč nos t i j e prekonávu n ie 
p r ejavov umelec kého no nkon forizmu, 
pseudo r mlikal í zmu a pennanen tné úsi l ie 
u re in tegr ác iu hudby do spo l očnost i v 
d ia lekt ickej zl oži tosti tohto p1·ocesu. 

Id·eovo-est et íck ó a štý lová or ientácia 
slovenskej h udo bnej tvo 1·by bola určo
vaná vnút rospoločen s k ý m i fak tGr mi 11 vý 
vinovo u l-og ikou hudob nej tvorby. N e
odmy s lit eľnou súčn sťou tohto r ámcovani a 
bol i aj kontukty n pa ra le lné probl ém y 
br at sk ej hudobnej k ultú ry českej, no n i 
p r ehlbovan ie kon tuk tov so spr i ate lený
mi socia l b líck ým í ku lt úrami , naj mä hud· 
bou ZSSR. Rozvoj českosl ovensk o-so vi e t 

skych vz ťahov v oblast i hudby v t omto 
o bdobf dosiahol svo je do ter a jšie vyv.r cho · 
!en ie najmä po l inke vzá jomn ých str et
nut i , výmenných koncer tov. štúd i jných 
c iest u pod . Slovenská h udba nko vý
znamný par tner v hudo bne j kul túr e čes
k os loven s-ka sa stu la u je neodd e li teľnou 
súč<t sťou socia list ic ke j kultúry naše j 
vlast i. Ot áz:k a ideovusti a spol očens kej 
ungužovaností umen iu su i nad ulej sté· 
v ula skúšobným k ameiíom domovsk ej 
pr íslušnost i hudby v triedne rozdelenom 
svet e. 

Snahy našich tvorcov ·sú vsa-k záv isl é 
n ie len na sprá vne j umelecko-ideovej 
orien tác i i. SC1 t u aj r eá l·ne limit ujúce č i · 
nitele vonkujšie i cl omúce. Pr í č inou po
rúc h v kon tak te so ~ irok ýrn obecenstvom. 
je d i šÚmc la medzi diel om a jeho vn! 
ntat efom v tom zmysle , že estet ick á pô
sobívosf je v d iele potenci.álne o bsiah· 
nutá, a le 'tá S il r ealizu je len v spolo
čenske j pra xi pod ta esteticke j -potr eby 
spoločnost i. 'ľrebu pozitivne kvitova ť sku· 
točnóst , že o ko ncerty s účasne j s lo ven -

u 

Správu o činnosti ZSS medzi V. a Vl. 
zjazdom predniesol vedúci tajomník ZSS 
zashížilý umelec dr. Stefan Klimo. 

Snímku: CST K 

skej hudobnej tvor by r astie záujem, čo 
vidno napr. počas Týždrwv n ovej ~l u 
venskej hudobnej t vorby. Rast spo loče n· 

~k ého zúu jmu o s ú č a snú hudbu ju Z(J· 
vis lý ll il kvalito hudobne j výchovy i m i· 
mo~ko l ~kej. na rozvoj i ZUC, na sy$té
me k once rtnej č i nnosti a nn pr ac1 na· 
si ch masových lwmu n i k očných pr osti·ied
kov. 

Pokiaf i du o rea l izačné formy a pr í 
leži t osti p r e up la tnen ie t vor ive.j pr áce 
č lerttlV " zs~. ' 'v' "ktdr'ýé h '' s pdč íV n l o "ťúž1~
ko zvMzovej pr llce, tre ba nu prvom mies
te spomenúť každo roč ne uspo ru ct úvt~né 
Týždne novej slovenskej hudobnej tvorby. 
V i ch r úmci sH p1·eztmtovu l o ši-r okú žún· 
r ov<í a štý lovú pul cta sk l adieb z oblasti 
opernej , muzik álov ej , symfoníck e j, · k o mO'ľ · 
nej. zborove j, voklll nej n hud by popu · 
léi r nej , ak o 1 sk ludby u rčené pre ži ak ov 
l udových šk ôl umeniu. V roku 1977 tu 
bol ll. t ýžde!1, v tomto rok u už sied my 
r az sH zopt~k o v a lo to to význam né potl u· 
JHtie. Akú úlohu zohr {lvajú týždne no
vej t vorby v živote zvilzu a vo vz ťahu k 
s ú časne j slovenskej hudobnej tvor bu, 
možno usú diť zo slwtočnosti. že teme ľ 

t t"etína roč ne j tvol"by jo na n ich p rezen· 
tov anú, od V. zjazdu jo to niečo vyse 
140 pr emiér ovo uvedenýc h d iel. 

Dr amaturgii su nepodaril o vždy zlu
d i ť as pek t r ep l" ezentu t ívny s overo van!m 
n ových - n iekedy o j pl"oblemut ických -· 
d iel. s prilJlintl nu tím na s kutočnosť . že 
v ľámc i star ost l ivost i o mladé sk lu cl u te ľ · 
ské gener úc ie by sme ·mali poskytnú ť 
zvláštny pr i.est o l" 11 možno~ť na pr ezon
UJCi u tv.or by zuč ín a júcich autorov, tt·ebu 
zvažovať aj vz tu h v iacer ých d t"umutur· 
g ických prior ít. ]e len snmozre jme. že 
členov ia zväzu majú ten denc i u hod notiť 
Týždne no ve j slovens kej hudobne j tvor · 
by a j v r elác i í k uplatnen iu v lastne j tvo r
by il k osobným hodnotovym kr ítér íúm. 

Dalsou ť až is ko v o u akc iou núšho zvUzu 
j e každo ročnú Prehliadka mladých kon
certný ch umelcov počas l etnýc h mesia· 
cov v Trenčian s k yc h Tep liciach. Odznie
va jú tu v podaní m ladých koncer tn ých 
umelcov d1el<1 slovenských a český ch 
sk ludutelov. skludatel ov r uských a so 
vietskych, pop1·i významných .skladM ch 
z t zv. svetového r eper toár u. 

Do sféry starost l i vosti o m ladú hudob
nú gener iiciu put r i-u aj k uždoroč.ne uspo· 
rndúvnn é semináre mladých muzikol6gov 
a hudobných kritikov, zumeruné nu ana
l ýzu <1 h udobnoteoret ickú inter pretáciu 
súčasných slovenskýc h die l. úroveJ"í p r á· 
ce mladých úča stnik ov seminára bola 
tu;ká, že sme mohli p ri stúpi ť k d alšie
mu vydávaniu zborníkov z tých to poctu· 
jutí so samosta tn ými štúd ia mi z pr ob le
mat ik y súč A sne j hud!J y. 

Náš zvliz vyvi j u.l u j pomerne rozsiuh· 
l u ak t i vi t u v uspur mlúvuní k-oncertov, 
a to v spolupr <íc l so Zvi\zom česk ých 
skladuterov u kon cer tných um el cov 1 
súm, r esp. v spol upráci s inými sloven · 
skýrn i uspo r iad u t eľským i inš ti túc iami. V 
r oku 1978 to hol o ll k oncertov v Ce
chách u ll koncer tov na Slovens·ku. 
zv äčšil s účasťou niek torych hr-an ých uu· 

t orov. Tíeto koncert y sme uspor iadali 
k 30. výročiu V ! ťazného februáru. V ro
ku 1980 to bolo šesť spoločných kon
cer tov k 35. vý roč iu osl obodenia našej 
v l asti. 

Máme v iac dôvodov na t o, aby sme 
st r etnutia mladých skladateiov s mla
.d ými skladate·! m i spr iatel ených soc ialis· 
tíckých kra j ín uvádzali medzí najdôle
žitejšími podujntlami v čí.nnosti zväzu. 
Str etnutie mladýc h česk,o slovetnských 1:1 

sovietskyc h sk ladutei ov sn uskutočnilo v 
r oku 1977 v Mi nsku, v r . 1978 z pove t·e
nía novovzniknutého feder álneho Zväzu 
českosl ovenských sk l aduterov v Prahe 
sme. usku točn il i obdobné st r etnu tie s 
m ladými skladatehni ZSSR v DoLnej Kru
pej. Na jeseii r . 1980 sn uskutočni lo ďa l · 
šie str etnutie m ladých sk l a d n1eľov CSSR 
a NDR v Prahe. V r oku 1981 sme boli. 
poverenr u sporla cl ať str etnut i e mladýc h 
če skoslovensk ý c h sk l uc! a te ľ ov s mlc~clým l 
~k l acl a teľm í M uďurs k ej ructove j republl
k y. 

Od 1·oku 1979 sn kuždoročne uskutoč
f lu j e Prehliadka slovenského koncertné
ho umenia v Ziline. Vy tvor ilo sa tým 
n ové fór um, k tor é umožiluje prezen to 
v a ť a ktiv itu a umel eckú úrovei\ ce lého 
IHB ho koncer tného umenia. 

ZvUz sl ovenských skladate ľov je spolu
u ~porla date l om meci zi nnrodného huciob
néh.o f estival u popu lárnej p iesne Brati
slavská lýra. V te jto našej .Bpol uprtici , 
·k torá sa sllstredu je na <nrro J"skú účasť , 
sú ešte r ezer v y. 

Poduj-a li, na k to r ých pr ipruve a r euli
zácií sa podiel u Zvaz slovensk ých sk la
clateľov v spol upr<l c i s i nými institúc ia
m i je, samozre jme. vl ne. Uved ieme tu 
aspu!í na jclô l eži tej ~ í e: Br.ntislavské hu · 
dobné sl úvnostl , Sl ovenský festival po
litick ej pi esne v Mur t ine, cel oštót ny Fes
t i val polit ickej piesne v Soko love, Festí · 
va l popul ám e j p iesne Byst r ické z·vony , 
Zlat ý pal cá t u mnohé ďa l š ie. 

Význ amnou s účas ťo u zväzovej kultúr 
nej pol it ik y a preJavom určitého hodno
t iaceho p1·ocesu bolo u j udelovaníe vý
ro č.n ých Cien Zväzu slovenských skla da· 
tel'ov. 

V januúri r . 1978 su zi~ie l ustanovu júci 
zjuzcl Zväzu československých skladate
ľov v Pl'ahe. Tá to sk u t očnosť bol a ďal 
ším významným k i'Okom k n apl nen i u 
z mysl u a obsalw zll kona o českos loven 
skej fell m·úc l i. Novovzn ikn utý fed er é ln y 
7.väz nall viizuvu l n u prácu českosl oven 
sk ého výboru zväzov sk ladateloy, k t orý 
f ungoval u~ o d r. l 973. V h lavnom r efe
r.1te bolí koncipované progra mové zásady 
t1 ci ~) lil Zvl!zu československých skladu· 
t e ľov . Pr o náš zv l!z l p r e br atsk y ZvUz 
i:es kých ~kl acl a t eľ ov a k oncei"tných umel· 
cov sa tak vyt vo ri l .novy model or gan í 
zúc íe, a le i nov ý pr íes t·or pre r ozvo j če~
ko -slovenských kontak tov u možnosti 
j ncinu tnej ce:ostátneJ r eprezen táci e v ob
lasti zahran ič n ý ch sty kov. 

Spol upr ácH Zv!izu slovensk ýc h sk luda · 
t e lov so Zv!izom českých s kladate ľov u 
l<oncer tných un1 tHcuv mú už svo ju t r udi· 
eiu a pred vznikom f ederú l neho zväzu 
jestvov ttli už ur č i t é stabi.l ízované rormy 
spolupráce. Tie pok rač u jú u pr et r vävujú 
už po súca snos f. Zväz č esk os lo ven s kýc h 
sk l adute l ov pr i siel uZ 1·. 1979 s ideou 
u spor iad<1ť Pr ehliadku česke j a sloven
skej hudobnej tvorby, k torá predstav i la 
naj(lspDšnej šie d iela česke j a slo venskej 
h udobne j tvorby v desa ťr očiach socia
list i ckého vývo ja na~e j s po ločnost i. Vy 
tvor i l sa tým nový ín teg 1·ovuný po hľad 
n·H hudobn é d ian ie v na~om spo ločno m 
štáte a n ak o ľk o je t(lto or ientácia správ
na, uk ár: alo sa to pri clnlšom pro jek te, 
s k l ol"ým Zväz čes koslovenských sk lada
terov ovp l yvnil nRšu hudobnú ak t i vitu. 
I de o československú hudobnú žatvu, 
k torá S<ľ usku točn il a v rokoch 1980-81 
a bola venovaná 35. v ý roči u os lobodenia 
českos loven ska a 60. v ý roi~i u vzniku KSČ . 

Osobitn ú zmie nku si zasl uhu je práca 
nnšich .o d boči ek v St reclos lovenskom Q 

Východ.osl ovensk om 'k r aj í. Ak možno 
ko nšt a t ova ť , že r ozsah ak ti vi ty naš ich 
poboč i ek je úmer ný počtu svo j ich č lenov , 
tak t r ehn sú č a sne konšta.tovaf, že vzrast 
členstva n ie Je ta k ro zsiah ly. ako sme 
predpoklada l i a že rn l 11 di absolvent[ na· 
s ich vysokých a sča sti i stredných od
borných šk ô·! odchádza jú do našic h k r a
Jov alebo us túv a jú v mestác h našic h kra· 
jov at po v yčerp an í V~lľl k ých mo žností 
uchy ti ť sa v Bt"atíslave. Naša pr ognóza 
o postupnej decen trHiizúcii slovenskej 
hudobne j kultúr y, 1·es.p. o Jej polycen
t ra l ízácí i su uskutoč11 uj e v tomto smer e 
pomalšie ako sme pr edpok ladal i. 

Rm l i vyzdvihu jeme význilmný pod!(! } 
Slovenského hudobného fundu nu oce
CJOn tn í sú č as n e j tvu,r by, konce.r tného umo· 
n i a a os ta tnýc h výsledko v naše j pr áci! , 
jeho rastúc u ed i č nú č innosť u pr opagaC . 
nú ak tiv it u. 

Na hud·obné d ian ie moho l náš zvl!z 
v plývať a j pro~t redn íctvom Sl ovensk ej 
hudobne j r udy pri MK SSR, v k tore j sú 
zastúpení v iacer ! na~ i čel n í funkc ionári. 
N a ak tivizác i i hudobnej kri t iky -má ne
malý podiel a j nasa Komisia pre budob-

nú kritiku, zastúpená pri merane aj v 
Komisii pre umelecklí teóriu a kritlkl 
pri MK SSR. Naše uznanie pat r! de.n.n!ku 
ú V KSS Pr avd a, v kto rom sa venovala 
sústavnú pozornosť slovenskej hudobnej 
kul túre, tvorbe, ko ncertnému umeni·u a 
muzLkológií. 

CeskosJ.ovenská koncertná agentúra 
Slovkoncert su st ul a dôležitým p.artne~ 
rom pre koncert·ných umelcov i pre skla· 
da te1ov. Vyjadr ujeme .nádej, že naše kon· 
ta·k ty s tou to lnštLtúciou sa budú v bu· 
dúcnosti dal ej úspešne rozvíj ať v pros
pech zveraďov.anla nášho koncertného 
umeni a i pre šír enie súčasnej hudo bnej 
t vor by. Ces.kos lo venský rozhl as j e ne
sporne h l av ným ši r iterom hudby a maž· 
no povednť, že od neho v mnohom zá· 
visí existencia · našej hudobnej kul túry. 
Nie men ej to pl.n t! i o ďa lšom š!ritel'o·vi 
hutl.by, o Cs. tel evízii. V súv ise s televfz. 
n ymi re lácíu,mí vznik li v iaceré špeci f lc· 
ké hudobnoteJev!zne subžánre, .napr. hud
bu k tel evízny m hrám, k ser iálom .a po<l, 
Tu sú eS.te verké možnosti pr eh(ben ia 
úč Lnností a sk valit neniu hudobnej zlož· 
k y. 

V ~ loven s k ej hudobnej t vorbe posl ed· 
ných piutích ro kov došlo k ďa lšiemu roz· 
ší r eniu sk l ad ate ľskýc h .radov i k znač· 
n ému vzras tu n štý lovej d if e,r encíácií hu· 
dobnej tvor by. 

Sl ovenskú symfonick á u komor ná tvor
ba sú už t ra d ične žánram i, v kt or ých 
su nuj výruzne)šle odr áža súč.asný stav 
našej hudobnej tvorby a signalizu jú sa 
nové vývinové t endencie. Aj kvan titat!vne 
sa do n ich sústreďu j e úsil ie všetkých 
ak.t ívne pôsobiacich skl adateľských ge
n eníc i í. Tu sil aj nnjmark·an tnejšie pre· 
javuj e osobnostná a ~ t ý l ová diferenciácia 
súčasne j tvo rby a tým a j vnútorn á pr o· 
t i reč ivos ť výv inového p l·ocesu našej h ud· 
hy. I de tu o ši roký d iapazón , určovan9 
tendenciou klasicky do.konalým umelec
ltým prejavom zavŕšovať t v-orivé ciele 
p r iekopníkov a zak ladnterov novej slo
venskej národ.nej hudby. Tá i st á skla
claterskä generóc ia dok ázala v p.osled
nýc h dvoch desaťročiach v ýrazne inov.o· 
va ť štýl i obsuhovú výpnved sv.o je j hud· 
by. Tak so v l astne v r ámci jednej ge
nerácie odohróval obojst ranný pr oces zu
ví·šovn n iu i súča snej ·obnovy hudobnej 
t vor by, k tor ä z,nča lB · ocl k-r ýWlf nové hO· 
r izon t y hudobného vývo ja. V pr iebehu 
70. I"pkov a na jmä pos ledné.ho , päťročného 
o bdobiu, stabi l izovula svo je postaven ie l 
tvor i vý proťíl str edná s kl adateľ sk á ge
ner ác ia, k to r ej m i·es to nHChádzalo styčné 
body s inovačnými t endenciami Zi:lkla· 
d a te ľsk ej gene ráci e novej slovens·k ej ná
l"odnej hudby, r ovnako ak o s hľa da ním 
vlastne j sk lacl aterskej cesty m lädš!ch ge
neráci í. N a dr uhe j st rune spomín aného 
autorsk ého il smerového r ozpäti a stoja 
nusi mlaclf u najmladš! sk l adat elia. I ch 
suncu po expanzívnyc h matel ' íálovo
st r uk turó l nych výbojoch zo 60. rokov 
už n ie j e v objayovun í novýc h zvukov~ch 
u systémovýc h kqnct~ pc if , ale pr edovše t
kým vo vy jadr en ! nového pocitového a 
zóžít kového sv eta m l ucl ej generácie. 

V ob l asti symfonic kej h udby bada ť no· 
vý záu jem o tvor bu inšt r umen táln ych 
koncertov a tr eba poved ať, že v tomto 
smer e bo ti naši sk ladatelia v upl ynulých 
r okoch úspešní, pr etože prin iesli hudno· 
ty, k to r é sú ak tuálne a'ko po slucháčsky, 
ta k i interpre tačne. Z k oncer.tne·j symfo
nick e j tvorby treba spomenúť Concer· . 
tlno pre klurinet a or chester Eugena Su
c hoúa, Koncert pre husl e a -orchester 
Dezíderu Kardoša, Koncet"t pre k lav!r a 
or chester Ota Fer enczyho, Koncert pre 
lesný r.oh a orchester Lad isl ava H oloub· 
k a, Koncert pr e violončelo a orchester 
Milana Nováka, Hudbu pre husle a or
ches ter Lad is lava Bur l asa, Concer t íno 
pre flautu a k laví t·, 1·esp. sl áč iky Dušana 
M ar tinčeka , Fu.n táz iu pre viol,u a orches· 
ter Igor a Dibáka a i. Pravda, prínosy 
v ob last i symf oni ckej h udby sú oveYu 
širšie. Tr eba tu spomenúť obnovujítce su 
tend enc ie č o na jdokon alej šie real izovať 
moder ný .národný sym fon ický pr e jav a 
stabil izovať t ak v slovenskej hudbe oso· 
bi t ý štýl. V t om to sm er e vzor ovým sa 
st alo d ielo Slo vakof ón iu Dezider a K ar do· 
sa, :kto r é bolo aj poc tené Stá tnou cenou 
Kl ementa Gottwalda. Al exa nder M oyzes 
L:avr su je svojsk é vý po>vede V•O svo jej IX., 
X. a Xl. symfónii, u And.reja Očenáša sa 
potvr dila jeho do terajšia skl <l d ate ľská 
cesta sy n tézou prvkov nár.od.nej hudob· 
nej trad ície, vlastenectva a súčasnej an
gnžovane j temat iky. V t omto smer e ne
možno nespomenúť aj úspešné Styr i pre
lúdiá pr e symfon ick ý ·or ch ester Milana 
Nováku , venované pamiatk e kap itána ]á
na Nálepku. Osob itosť a záži~ ková ntľak· 
t ív nosť sa potvrd ila •V diel ac h v iacerých 
(fa l!i fc h autorov ako sú j ozef GreSák, 
I van Hrušovský , Il ja Zel jenka , j ozef Síx· 
ta a mnoh1 ďalší. · 

Ak sa prizrie me bližšie na komornú 
t vorbu uplynu l ých r okov , musíme konšta
tovať ce lkový rozkvet žán r u, p.ra vd a, so 
vsetkýntí dôsledk am l proti reč ivosti vývo
jového pr ocesu a hodnotovej di f er enciá
c ie. Hoci v komorne j hudbe .vzn iklo oaf· 



VL ZJAZD ZVÄZU SLOVENSKfCH SKLADATEĽOV. 

Pohlad na účastníkov zjazdu. 

viac novovy·tvo ren9ch d iel, nebol celko
vý dopad tohto žánru 'tak závažný ako 
v tvorbe symfonic ke j alebo zborove j. 
Stretávume sa tu na jednej st ra ne s die
lami, svedčiacimi o umelec kej vyzretosti, 
technickej skúsenosti, p.ríe>bojoosti a <lU· 

torskej p·rípravenosti. Na strane d ruhej 
práve v tomto žánri bucdať u j najčastej· 
šie hludanie autorského rukopisu. Obja· 
viii su nové sláčikové kvartetá, iklavírne 
skladby, 11 čo je vari najpozoruhod.nejšie, 
skladby s neobvykl9m nástrojovým ob· 
sadením. Skladatelské mená ako sú Ale· 
xander Moyzes, Dezider Kardoš, And rej 
Očenáš , Zdenko Miktilu, július Kowalski, 
]án Zimmer, Roma n Bel'ge.r , Miros lav Báz
Hk, jozef Malovec, Ivan Porlk, jozef Six
ta, jura j Hatrik, Vlad imir Bokes, Hanuš 
Domanský u rčovali svojím i die lami vývoj 
tohto žánru. V tomto žánri sa odohral 
v poslednom obdob! l skladotelský ná
stup Pavlu Bagina. 

Slovensiká operná tvorba svoj im štýlo
vým roz.vo jom nebo.Jo izolovaná. od ostat
nej hudby symf·onicke j a komornej a clo 
konca určité sémantické zámery, zjavné 
v operných,die·lach, sa uplatnili ako syrn · 

-haly uj v hudbe iných žánrov. je pu
~ešu júce konštatovať, že sa na opernej 
tvorbe zú'Častiíuje š irši počet skladatelov 
a že viaceré opery, vzniklé v sledova
nom pä ťročnom obdobi budeme mať mož
nosť spoznať až v budúc nosti. Preto o'b· 
jektlvna bilanciu opernej a hudobnoscé
flicke j tvorby bude mož.ná až s určitým 
čoso,.,ým odstupo m. No i ta k možno bez
pečne konšta tovať, že na ďalšom prehl· 
bovani spoločenskej účinnosti operného 
žánru bude mať rozhodujúci po.d ie l aj 
operné libreto. Otázky kvalitného libretu 
súvisia aj s problémom súčasného ná
me' tu', ktorý by pomohol podstatným spô
sobom posunúť vývoj s lovenskej opery. 
Radi prlpominame, že ján Cik ke.r so svu
jlml opernými d ielami je najhrane jš im 
sučasným autorom v európs,ko rn merad· 
le, čo svedč! o nosnosti jeho koncepcie 
súčasného operného diela u ?účasne je 
aj reprezentačnou vizitkou súčasnej slo· 
venskej a československej hu-dobnej ,tvor
by. 

Medzi žánre, ktoré významným spôso
bom prispeli k rozmachu našej hudob
nej tvorby i k je j spoločenskému dosa
hu, patri oblast zborová. Nové zborové 
diela sa objav ili od a utorov !Všetkých 
generácii a v rôznych stupi\och technic
kej náročnost i. V to mto žánri sa v znač
nej miere reallzovuli aj naše ideovo
estetické ideály, či už ide o nanovo po
J)até spracovanie fud ových piesn i a lebo 
o skladby umelé, zhudobi\u júce ideovo
umelecky významné texty zo súčasnej 

slovenskej poézie, resp. z poézie určujú
cej socialistický chantkter nášho ume
nia v 20. storoč!. Z oblasti zborovej ,tvor
by treba pripomenúť úspešné diela De
zldera Kard.oša, L<:~dlsla•va Bu·rlasa <:1 Iva · 
na Hrušovského, ktoré profilo·vali našu 
zborovú tvorbu v uplynulom o·bdo•bl. 

Podobne medzi najtkomunikatlvnejš le 
hudobné žánre patri tvorba piesi\ová. 
Najnáročnejším hudobným stvárnenhn 
velkých tém p.ornocou Zh'lldobneného slo
va sa vyznačuje tvorba kantátová, ktorá 
bola reprezentovaná dielami Andreja 
Očenáša, Tibora Andrašovana, Jozefa Gre
Mka a Ilju Zeljenku. V posledných ro
koch vývoja našej hudobnej tvorby s me 
sfce zaznamenali autorsky pozoruhodné 
tele.vlzne hudobné diela, z k torých treba 
spomenúť Igora Dibáku s jeho baletom 
Portrét, no vcelku treba priznať, že s rne 
vsudy televíznej scénickej hudby, !Ilko 
aj osudy filmovej hudby p rlliš málo s ie· 
dovalí. 

Výrazný po·krok sme dosiahli v in· 
štruktfvnej tv·orbe. Pr.e žiakov ĽSU i pre 
študentov lkonzerv.atór i! vznikll početné 
skladby, kto ré .r iešia nie len medze.ry v 
praktickej výuke. Naša bilancia by bola 
neúplná, keby sme nespomenuli a j akti
vitu v oblasti úžitkovej a funkčnej hud
by. 

Skladatefskó činnos ť za uplynu lé ob· 
dobie nebo la svetom idylickej pohody 
u iba pre hliadkou snm9ch úspechov. Po
merne značný rozsah n•o vovzn iknutých 
sklad ieb eléva tušiť ne bezpečie prevahy 
priemernosti il vyvoláva úva hy , kde su 
bude môc ť také množstvo skladieb spo· 
ločensky realizovať. A·k by Sil zvýšila ná· 
ročnosť uutorov na seba sa mých, dalo by 
sa poveduť, že manej by znamenulo viac. 
Nemalú podlžnosť ma jú naši tvo rcovia 
voč i angažovanej tematike. My srne si 
vy jas1íoval i o tázky súvisiace s autor skou 
angažovanosťou zn nnšu soci>Olistickú sú· 
časnosť u konštatova li s me, že za angu· 
žova.né die lo treba povužovaf n ielen 
sk ladby, kto r é svojím zhudobneným tex
tom, ulebo názvom zasahujú operat!v
nym spôsobom clo myšlienkového sveta 
n ašich súč.asnlkov, že t u ide o ove fa 
širš! etický a emocionálny záber. 

V oblas ti populárnej hudby, a to naJ· 
mil v jej tzv. hlavn om pr úde, sa úspešne 
p re jiloVili nové trendy. je nesporné, že sa 
nám za posledné roky vytvoril nový 
id eál typu zábttvne j huclby s novým cí
tl·!nlm u výra zov9m pôsobením. Nie je ná 
hodným, že sa o to zaslúžili najmä mladi 
autor'!, uko Iv.an Horváth, Igor Bázlik, 
Ma·ľián Varga, Pavol Hammel, ján Le
hotský, Miroslav Zbiľka, Václav Patejdl, 
Peter Breiner a i. V oblas ti džezovej 
hudby sn úspešne up lat i1ovall Lad is lav 
Gerhard t a Gabriel jonáš. Naďalej sa 
rozví jal aj smer, ktorý nazýva me tzv. 
vyšš!rn populáro m. V ílom zazna menali 
autorskú a ktivitu Pavol Ze lenay, ján Si· 
váče.k, Bohumil Trnečka a ďa lsí sklada· 
telia, ktori už celé desaťročia určovali 
fyz iognómiu s lovenskej populá rne j hud · 
by. 

Aj muziká lová tv-urba ZHznamenala no
vé kva lltatlvne úspechy. Hlavnú zásluhu 
na tom m a jú diela ako Cyrano z pred 
mes ti u autorov Mariána Vargu a Pavla 
Hammela, muzikály Igora Bázl ika a Teo· 
dora Seba-Ma.rtinského. Tomuto žánru ve
nuje trvalú pozornosť a j Mllan Novák. 
ktorého muzikál Ope ra maflozo mul v 
nedávnych dňoch (lspešnú premiéru. 

Populárna hudba má primárne zábav· 
nú funkciu, a le hudba nikdy neplnila iba 
jednu zo svojich spo l očenských fu nkcií 
izolovane a tak právom s kúmame aj 
adekvátnosť ideovo-estetickej úrovne ik 
našim kultúrno~poločenskýrn pot rebám a 
požiadavkám. Posto j k populárnej hud be 
je diferencovaný vku~ove a v tejto ob· 
Jasti aj generačne. To ·všet ko vyvoláva 
š pecifickú problema tiku v oblasti pro
du kcie a šfre nia hudby tohto žánru, vy
žad uje si a j p ri meranú kritiku a publicis
tiku. Nie náhodou sa v oblasti populár· 
nej hudby úspešne presadzujú priebojni\ 
in.ovač.né t endencie. Vynika jú co sa tu 
uplatiíu jú na jnovšie e lektroakustic;ké vý
dobytky a zariadenia, ľO'vnako ako <1j 
vý·r.azná ang.ažOV élnosť, napr. v oblasti 
politickej p i·esne. Tento ši roký r-ozsah 
tendencii a sm~rov nesie so sebou a j ne
bezpečie prenikania niektorých módnych 
smerov zo západnej hudby, s k t-orými sn 
preberajú aj prvky vkusu, svetonázoru, 
životného štýlu, zrod.eného v iných spo· 
ločenských podmienkach. Naša populár· 
na hudba sa musJ aj naďa lej usilovať o 
viastnf profil u vychádzať z nášho . do
máceho vývo}ového kontextu . 

Nemalú pozomosť si zus lúži aj akti· 
v ita v oblasti kance·rtného umenia. Vo 
Zv!!ze slovenskýc h sklactatelov sme v ~i
nulosti väčšinou hodnotili !koncertných 
umelccov len z toho .aspektu, .nakolko s i 
vš! ma li nuš u súčasnú tvor bu a ak·o ju 
inte1·pretovali. Na tomto mie·ste t reba 
konšt.atovnť, že medzi tvor bou a našimi 
koncertnými ume lcami sa vytvorila veľ· 
mi dobrá a plodná spol upt•áca. Vzájom· 
nú prepojenQsť s ledujeme najm!! počas 
týždfw.v novej slovenskej hudobnej t vor
by, kde slovenskí interpreti odvádzajú 
umelecky vysoko hodnotné výkony, v 

ktorých prejavujú svoj au tentický náhlad 
na dielo - samozrejme, v intenciách 
sklad.atelskej predstaNy. Skoda však, že 
n iekedy su tieto vzácne výíkony neopa
ku jú v bežnej koncertnej p raxi, čo súvis í 
s rôznymi okolnostamL Velak•rát ovplyv
iíu je drama turgiu vyspelosť publika na 
slovensko m v idie ku. 

úspechy nášho interpretačného umenia 
boli potv rdené a j významnými forma mi 
spoločenského a ku lt(I rn.o-polit ického oce
nenia zo s tra n y n aše j s po ločnosti a š·tát· 
nych ,o rgánov. Radi pripom!name , že v 
uplynu lom obdob! boli z radov k•oncert· 
ných umelcov menov.anf ná rodnými 
ume lcami La dislav Slovák a Elena Kitt· 
ná rová, zaslúžilými umelcami Ondrej Ma· 
lachovsk9, Ferdi.nan.d Klind.a, Ivan So
kol, Pavol Bag.in , Stefan Babjak, Peter 
Dvorský a Ondrej Lenárd. Státnou ce
nou Kle menta Gottwalda boli odmenen ! 
Peter Dvo.rský a Peter Toperczer. Viace
rým koncertným umelcom boli udelené 
Ceny ministra kultúry SSR , ďa lš! boli 
menovaní zn zas lúžilých pracovn l1kov 
kultú ry a zaslúžilých pracovnikov rezor· 
t u š kolstva. 

Vyse 100 členov Tvo r ivej komisie kon
certných ume l.cov repreze ntuje význam· 
ný potenciál v našom hudobnom živote. 
je zuu jima vé, že s rozvojom koncertného 
umenia vznikajú úva hy a problémy, ·kto· 
rt: sme predtým tak nepociťova li. Sú to 
p redovše tkým otázky š truk túrne j povahy, 
vyrovnanos ť čo do počtu l kvality jed
notliv};Ch špeciallzácl!, uplatnenie kon
certných umelcov a možnosti ich domá
c e lw i zahraničného účinkovania. 

Doposia! trikrát sa podarilo usporia
duť v 2iline Prehliadku slovenského kon
certného umenia ako významnú bilan
ciu a tribúnu toho, čo sa de je na po li 
naseJ koncertnej tvoľby - najm!! v ra
doch int erpretov nad 35 rokov. Vrcholom 
tohto ~naženl a bola III. prehlladka slo
venského konce r tného umenia, venova ná 
60. výroč i u KSC a XVI. zjazdu našej stra· 
ny - ako bilancia profesio ná lnych te
lies, kto ré u nás vznikli zu posled né de· 
sa fro čia . 

Du komplexu naše j hudobnej kult úry 
p.atrí n eoddeliteľne a j muziko lógiu .a kr i· 
tika, k torá v uplynu lých rokoch zazna
menala výrazné tvorivé pr!no·sy. Napr iek 
množstvu absolventov však s lovenskú 
muz iko lógia najm!! z htad.iska nároku 
nH kvalit u p ráce neplní vše~ky fu nkcie. 
Najviac to pociťujeme v oblé1sti hudobnej 
kritiky ä public isti ky, kde popri menách 
autorov strednej generácie by sa vhodne 
m<lli uplatniť a j výrazné mladé talenty. 

V pres tá vke zjazdu sa zhovárajú ( zfavél l : 
zaslúžili umelci dr . Juraj Haluzický a 
pľof. Oto Ferenczy s ná rodnou umelky
ňou Má riou Kišonovou-Hubovau. 

Sn!mky: CSTK 

Pociťujeme nedostatok komplexnejších u 
závažných i:l na lyticko-krlticj{ých štúdii. 
Aj ked sa v podmienkach Zväzu s loven
~!;ých sklacl ate·fov rozpr.acovali závet·y 
dokumentu o umeleckej kritike , ktorý v 
1'. 1978 prijuli straníc ke a štátne orgá· 
ny, nepoda rilo sa zabezpečiť ich dôsled· 
nú rea lizáciu. 

Netreba byť .však v tom to smere ibu 
netrpezllvý, treba súst red enú pozornosť 
a podpor u hudobne j kr!Uke venovať na· 
ďal e j prostrecl n!c tvo rn Tvar.ivej komisie 
muzikológov a Komisie pre hudobnú kri· 
tiku pri ZSS, .k tore j činnosť .a zámery 
vyp lývajú zo straníckych dokumentov a 
z práce MK SSR. Z podnetu ZSS s a už 
desať rokov organizujú semináre mla
dých muziko lógov u kritikov, ktorých 
hlavným zámerom je budovanie ic\eov.o 
a odborne správnych hodnotových :krité· 
rií na súčasnú slove nskú hudbu. Sloven
ská kritika sa vša k zapo jila .aj do celého 
radu besied a diskusii či hodnotení na 
pôde Slovenského hudobné ho fondu , týž· 
dltov novej sl.ovenske j hudobnej tvorby 
a spoločných s tretnu t! interpretov a kri· 
tikov na p rehliad.knch .m ladých koncert· 
ných ume l,cov v Trenčianskych Tep'li· 
ciach. Početné a nalýzy, úvahy, k ritiky a 
recenzie boli publikované na s t rá nkach 
H udobného života ako jedinej p latfo·r rn y 
odbomého hud·obného časopisu na Slo
vensku. 

Tvorivá komisia rnuz·tkológov zastáva 
v našej kultúre uj funkciu muz lkologic· 
ke j spo ločnosti. Preto každoročne org.a· 
nizoval.a stretnut ia rnuzikológov, na kto
r ých su refero.valo o práci jednotlivých 

inštitúci! a pracovisk. Cinnosť, ktorá sa 
tam sumarizova la , je skutočne Impo
zantná a s iaha nielen do dneška , ale 
zma povala pomerne r ozsiahle na§u hu
dobnú minulosť, do kazujúc, že je boha~á 
a hodná oživenia l uveden\a do praxé. 

Po tomto prehlade naše j tvorivej a,k
t ivity od V. zjazd u nášho zvllzu mofno 
skutočne pr.ávom konštato.vaf, f.e na§u 
tvorbu charakterizuje dynamick9 rozvoj 
a čulá aiktlvit.a. Slávnostnosť tejto chvUe 
využívam 'k tomu, aby som všetkým tvo
rivým pracovn!,kom, s kladatelom, kon· 
certným umel.com, muz1kol6gom a h~· 
d,obným kritikom vyjadril ešte raz naše 
poda ko vande a uzna nie. 

... 
v celom v9voji badať ak'O zľa tú nit 

vef.kú vôlu umelcov vytvorit pre spoloč· 
nosf hodnoty, ktoré ju nielen reprezen
tujú, ale aj formu jú a pomáhajú otvá
rat ďalšie vývo jové perspekt!vy. Národ
né s internacionálnym, ludo.v9 m a tr ied
nym sú n.eoddelitefnýml s tránkami naj
novšej histórie s lovenske j hudby, ktoré 
sa netýka jú l.bn spoločenskej účinnosti 
hud by, a le tvor ia jej štý lov.ú a ldeavo
estet ickťl podstu t 11 . t'oGlt spoločen !>kej 
zodpovednosti pat ri neoddelitefne k ob
razu súčasnej slovenskej hudby. Ale ten 
nie je jednorazove d·imý, obnovuje sa v 
procese t.vo rby l v . hudobnej praxi ·V sú
vise s a k tuálnymi problémami spoločen
s ké ho v9voja. úsilie o spoločen~kú spil.· 
tos! hudby má pe rmanentný a dynamlc.-
ký charakte·!'. · 

Permanentnou úlohou, ktorú bude U'e· 
ba riešiť na stále náročnejšej úrovni, je 
z jednocovanie členskej záJkladne ·n<J béze 
ku ltúrno-politického programu zväzu a 
rezolúcie VL zjazdu. Oalšla všestranná 
aktivizácia našej členskej základne je 
h lavným predpokladom pre zabezpeče
nie dynamického rozvoja naše j tvorby, 
koncertného umenia, umelec.ke j kritiky 
a muzi,kol6gie, ?ko aj práce našich hu: 
do bných inštlt.úc l!. K tomu, aby sme do· 
sia hli op tima lizáoiu našej práce, je po
trebné .prehlbova ť aj vnútrozväzové kon· 
tak ty medzi s kladate fmi vážnej i popu
lárnej hud by, k.oncertnými umelc ami · ~ 
krittkm i. Zv!!z s lovenskýc h sk lada tero.v l je 
ideová organizácia a preto Je nevyhnut
ne stá le dbať n a štýl a pracovnú liäplň 
l ak, aby to zodpoveda lo zákla dn9m· úlo
hám zvilzu u aby su prekoná va ll stavov· 
ské tendencie u názory v našom člen · 
stve. ' 

Ak konštatujeme, že p réca Zväzu. sla· 
venských skladatefov sa má stále lnten· 
zívnejšle sústreďovať na permane ntné 
s ledovanie u riešenie otázok tvorby a 
hudobnej kultúry ako cel.ku , musi s i 
konzekventne budovať vzťahy k 'hlav
ným č lánkom ·o rgan izmu našej hudóbnej 
kultúry. Do sféry nášho záujmu mu·s( 
patriť aj problematika hudobnej výchovy 
a estet ickej výchovy vôbec. Tieto otázky 
sa n a základe rokovania XVI. zjazdu KSČ 
dostáva jú medzi dôležité celospoločen 
ské úlohy. Osudy hud.obne j výchovy s'ú, 
takpovediac, medzlrezortno·u úlohou,,pre· 
tože zasahujú nielen d·o sféry základného 
všeobecno.vzde,láv.acieho školst.va , do ,,ob· 
!asti výc hovy h udob n!kov, ale i d;o :sférY 
ZuC a d.o orientáC·le vefkého počtu hu
dobných inštitúci!. Náš zvllz bol á) v mi; 
nulosti -čulý na problema tiku Hudobnej 
výchovy a preto možno právom p~edpo· 
kladať, že využijeme aj teraz .našé sily, 
aby sme prispeLi k riešeniu tak dôležitej 
ú lohy, uko· je otázka estetlc.kej a hu· 
dobnej výchovy našej spoločnosti. 

Mimo z.Q1'ného pola našej orga nizácie 
nestáH a .ani v budúcnosti nemôžu stáť 
otázky propagácie našej hudby domu i v 
zahranič!. Aj v to mto smere bude treba 
hladat čo najúčinnejšie a e fe kt!vne for· 
my koordinác ie všet-k9Ch článkov n ášho 
hudobného organ izmu, a by s me zlepšili 
situáciu, s ktorou ne môžeme byť spo
kojnl. 
· Všetky spomfnané čiastkové. úlohy 
smerujú k (,omu, ab'y s me v duchu n élšej 
kultúrne j poli tiky realizovali základné 
ú loh y, .kt·oré môžu posunú ť vývoj našej 
hudobnej kultúry ďa l ej vp-red. V nich 
vidíme konkretizáciu ú loh, vy plývajúc ich 
zo záve rov XVI. zjazdu KSC a zjazdu 
KSS. Prud·ký vývoj slov.enskej hudobnej 
kultúry posledných desaťročl je . neod· 
myslitefný od podmienok, ktoré nám po· 
skytuje socialist ická spo ločnost. 

Ak ďakujeme Komunist ickej strane 
československa, našim !aátnym orgánom 
za dotera jšiu s t arost livo sť o hudobné 
ume n ie. slubu jeme, že vedomie spol~
čenske j zodpovednos tí , ku 'ktorému stlie 
dos peli, budeme a j v budúcnosti zvela 
ďovať a že sa budeme plne zusadzovaf 
za vel ké ideály sociali zmu, komllJn lzmu, 
za mierový život a budovanie našej so
cialistickej vJ.a·sti, za upevií.ovanle sf! me
dzinárodného pokro.ku. Osudy umenia , 
a teda <Jj hudby, sú neoddeli tefnou sú· 
č astou výv inové ho s me rovania našej. spo· 
l-a čnosti a v tumto vývine nám prichod( 
zÔd poved·ná, in iciat ívna .ú lo·ha, ktorú si 
uvedomujeme a ktorú s rne odhodlani nt 
v budúcnosti plniť. 

( V9ber .reda.kcla l. 



VI. ZJAZD ZVÄZU SLOVENSKfCH SKLADATEĽOV 
Z prejavu prvého podpredsedu vlády SSR Jfiliusa Hanusa, 
vedúceho straníckej delegácie na VI. zjazde Zväzu slovenských skladatelov 

Ak hovorime o t·om, že práve pos led
n é roky znamenajú rozvinutie moderne j 
ná rod nej hudobne j kultúry, nemienime 
n ijako redukova ť č i obmedzovať jej ďalši 
rozvo j v bud~úcich ro koch. Mus!me však 
uvážiť, čo treba v ďalšom o bdob! pova
žov·a ť za hlavné a najpot re·bnejš ie. Pre 
súčasnú e tapu na jdôležitejš ie už vari nie 
je ani ďa lšie kvantitatívne, extenzivne 
zmnožovan ie dosiahnutého, ale tak, a.ko 
v ce lej našej spo l očnosti, do popredia 
mus! vystúp.iť úsilie o kvalitativne upev
nenie a prehlben•ie funkcii ~ e l é h o sys 
tému hudobnej kultúry. Slovom - a j tu 
musi byt extenzivny v~voj na h radený 
in tenzi.vnym. Pl·a.tl to najma v mater iál· 
n e j oblasti. V súča.snos tl s a k·onči e ta pn 
budovania mate r iá lno-tec.hn ickej bázy pre 
nosné a hlavné masovokomunikačné čini
t e le v Bra tis lave - rozhlasu, te lev!zie, 
fil mu, polygrafle a td. Ako sami viete, te
mer celú mate riálnu bázu pre hudobné 
umen ie budujeme od základov, p.r e·tože 
minulosť nám taho vera neza necha la. Bu
de potre bné dosia.hnuť úplné využitie vy
tvor.l)n ých možnosti. Využivam ·túto pr í
lezltosf, aby som vás prizval k a kt!vnej 
spoluprác i na tomto diele. Tak.áto aktlv
m t účasť na riešeni spol-očn~ch problé
mov nech sa st.ane zák la<l nou metódou 
práce aj vášho Zväzu. Ved máte možnosť 
sa v t'íom stretávať na báze jednotnnj 
ideovej or ienHície ako p·redstavitelia ce· 
lého systému našej hudobne j kultúry. 
Zvllz, pravda, nemôže sup lovať č i n ahrá
dzať prísl uš né riadiace orgány, no má a 
musi byť kv alifikovan~m partnerom a 
inicia tívnym či niteľom, tk to r~ - opie ra
júc sa o znalosti a skúsenos·ti svojich 
č le nov, mdže význa mne prispieť k s práv
nym rozhodnu tia m a t r-val~.m výsledkom. 

Aktivizácia Zvllzu slovenských skla-da
t el'ov IU! t•!e šení k lúčov~ch problémov 
hullobnej kultúry predpokladá, že nie,len 
jeho orgány, a le celé jeho čl enstvo sa 
bude podie ľať na te jto závažnej čtnnos
t i. Aj ked sme právom h r dl na to, čo sa 
dosiahlo v uplyn ulej etape, musime sú
časne ve l mi nástoj č iv o pripomenúť, že 
ďulšl pokrok pred pok l<tclá eš te väčšie úsi
lie každého členct Zvllzu nie len vo vlust
nej tvorive j č innosti, ale aj pri rieše· 
nl. zá k \~\dnÝ,<;h wob!é llJ<?V , nušej hudobne j 
kqj.túry, kto ré sa s meniacimi stt pod
rill énkami tiež me,nia a · z·as tú . Sl ovens ká 
huclolm á· ·kultáNt· 'má · skve l-ý· pri-klad . k t.a-: 
kejto spo l očenskej angažovanost i v die-

IROKÝ PRIESTOR 
PRE ČINORODO 
A TVORIVú PRACU 

V mene ústredného výboru KSS pozdra
vil Vl. zjazd ZSS vedúci straníckej dele
gácie Július Hanus. 

Snímk u: CSTK 

le zak la d·atefskej gene.rácle súčasne j slo
venskej hud by. Tento vz.or však mysia 
nasled·ovať a j ďalšie p.oko.lenia, aktívne 
h o svojou činnosťou ďale j rozvijať, lebo 
v~voj n ik<iy nebude automatick~. A prá
ve pri v~chove mladej umeleckej gene
rácie má ne.zastupit efné mles~o váš Zväz. 
Aj na jeho adresu s a na XVI. z jazde KSC 
povedalo, že: "tvorivé zväzy musia prehl 
b lf starostlivosť o mladú tvor ivú gene
ráciu, o jej po.lltický a umeleck~ rast, 
ale a j .o to, aby je j hľadanie osobitn ého 
umeleckého v~razu neviedla len túžba po 
orlglna lit.e, a le predovšetk~m pocit sp o
ločenskej zod(lovednosti voči :nášmu ru
du". 

Naša str ana pine dôveruje mlad~m a 
mlad! ma jú v st rane is totu svoje j bud úc
nosti. Plat! to všeo becne a t eda a j pre 
umeleckú Inteligenciu. je veľkou vvmože
nosťou <11ašej spoločnosti , nášho socia lis
tic:kého zriaden ia, že d-áva širok~ pries
tor každému, bez v~nlmk y, pre čino,rodú 
a tvorivú prácu, s možn-osť-ami uplatn i ť 

svo je záľuby a schopnosti. Mladá gene
rác ia, ktorá pozerá n•ajmll do budúcnosti, 
môže a musi sa snažiť o •nové, musi však 
rešpektovať a j dosiahnuté a nesmie stra
tiť srclečn~ a úprimn~ vz ťa h .a úc tu k 
p ráci otcov. 

KSC venu je mimoriadnu pozor.n.ost r-oz
voju talentov. Súdruh Lenárt na zjazde 
KSS k te jto otázke povedal: ..... zhodu
jeme sa v tom, že 'talenty sú súčasťou bo
hutstvu naše j kult úry a spoloč-nosti. Ale 
na to, aby sa ta len t sku t.očne roz,vinul, 
aby mohol plne uplatn iť svoje ma jst rov
stvo, je dôležité, aby bol polit icky roz
hfaden~. ideovo vyzbro jen~ vedeck~m 
~vetonilzo rom - fe6r!ou marxizmu-leni
nizmu. V úsllf o ta kúto orientáciu , ktorá 
je predpok la dam skut·oč n ej kvaH~Y" tvor
by, chceme a budeme ume·leckému fron-

,.. tu, o sobitne mladej generácii, všestran
n e pomáhať" . A preto nás teši, že v pos
ledných rOikoch r ast ie n a Slovensku po
čet kon certných umelcov, ktorí dosahu
jú vysokú úroveň interpretačnéh-o ume
nia a dôsto jne reprezentujú naše vyspe
lé socialist ické umenie vo svete. Máme 
ve ltkú radosť, ked našim hudobn~m te
lesám tlieska h u.clby znalé obecenstvo v 
social istických štátoch, .ale a j v kap.i
ta lis tickej zá,padnej Európe či vo vzdia- · 
!enom Japons ku. Verime, že sa bude 
viac presadzov-a ť aj mla<lá sklada teľská 
generácia a tak n adviaže n a úspechy, 
ktoré dosiahli vo svete n aši (iopredn! 
s kladatelia. Práve ich úspechy dokáZJa li 
upriamiť pozo,rnosť s vetovej hudobnej, 
ale nielen hudobnej verejnosti na náš, 
počtom mal~. · ale v socia lizme neobvyk
l~m tempom sa rozvíjajúci a kumštom 
veľk~ národ . Zakladateľom slovenskej 
modernej hudby patr! vďaka a obdiv 
celej našej spo ločnosti. Vysoko sl váži
me aj ich p.r !nos pri výchove mladej ge
nerácie, čím sa vytvorili pred poklady 
ďalšieho napr edovania nášho hudobného 
živ.o ta. Naša spo ločnosť dáva a j náJe,žitý 
vo nk ajší pr ejav te jto úcte. Niet ro.ku, aby 
v radoch ocel10vaných a vyznamenaných 
našich abčanov .nestáli vaši predstavi
telia . Dlho by sme muse li vymenúvať no
siteľov vysok~ch štátnych vyznamenani, 
cien a iných spoločensk~ch uznan!. Sme 
rad i, že je tomu tak a budeme v teito 
spo ločenskej praxi pokračovať aj v bu· 
dúcnosti. 

Úlohou Zvllzu s lovenskýc h sklada·te fov 
je a j cie ľavedomou v~c hovnou pl!'ác•ou 
vplýva f na členstvo, .a by sa sústavne 
zúčastiíovulo na rozvoji našej hudobnej 
kultúry ako celku. Tým sa prispeje i k 
prehlbeniu s po jenia tvor ivých umelcov 
so spoločnosťou, jej potrebami a záuj
mam!. je to celkom prirodzený postulát, 
veď bez takéhoto t rvalého a h lbokého 
spojenia nemôže sa vaša tvorivá práca 
ilni ná ležite spo ločensky realizovať a 
up l a titovať. 

Zmyslo m i d eovov~chovnej práce Zväzu 
je formovať tdeový a et ický profil kHž· 
dého č lena ·!.a k, aby jeho tvor ivá p ráca 
bola pravdiv~m a presved čivým vyjttdr e· 
nim ide.ovo-estctických princípov soc ia
listického umenia, schopného formovuť 

. ·Fl ášho. súčasn l ka v duchu humanistick~ch 
&ocla listick~ch ideálov. 

UZNESENIE Vl. ZJAZDU Pozdravný list 
ústrednému výboru KSČ 

ZVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATE[OV 
Vl. zjazd Zväzu slovenských sklada

telov, ktorý sa kona l dňa 18. marca 
1982 v Bra tis lave, prerokoval a zhod
notil výsledky práce zväzu za obdobie, 
od V. zjazdu v roku 1977. Konšta toval, 
že pl'Dgram a záverečné uznesenie , pri
ja té na V. z jazde zväzu, sa v základných 
otázkach a obsahovo-estetických aspek
toch v zásade splnilo. 

Clenovia Zväzu slovenských skladate
ľov sa plne stotožnili so závermi XVI. 
zjazdu KSC a zjazdu KSS a vo svojej 
práci rozvi jal i ich základné politické 
s mernice. Prehlbili si svoje presvedčenie, 
že jedine socialistické zriadenie vytvá
ra optimálne podmie-nky pre rozvoj na
iíej hudobnej kultúry, umožňuje všestra n
né využitie talentu, koncentráciu tvo
r ivých síl a podnecuje rozvoj žánrDv na 
ceste k výrazným ume leckým hodnotám. 

Zväz slovenských skladateľov bude 
vies ť svojich členov k uvedomelej prá
ci na prospech socialisticke-j vzdelanosti, 
k náročnému hodnoteniu vlastnej práce 
i k hr dosti nad dosiahnutými úspech
mi. Z prísluinosti k ideovému z.väzu vy
plýva i výchova k prole társkemu inter
nacionalizmu·, k prehlbovaniu zväzkov so 
Sovietskym zväzom a ostatnými socialis-

. t ickými krajinami, ktoré má ako stály 
sprievodný znak vzájomné spoznávanie 
hudobného umenia celého s-ocialistické
ho spoločenstva. Zjazd vyslovuje solida
ritu a podporu všetkým pokrokovým hu.· 
dobným umelcom v kapitalistických a 
rozvojových krajinách. 

Zväz slovenských skladateľov po svo
jo-m Vl. zjazde vidi základnú úlohu v 
podnecovanl vzniku novej hudobnej tvor· 
by, vychádza júcej z marxisticko-lenin
skej estetiky, z pocitov socialislickijho 
~loveka a bude sa usilovať vyhovieť v 
-tomto smere všestrannému očakávaniu 
naiej socialistickej spoločnosti. Osobitne 
budeme venovať pozornosť žánrom a for
mám, ktoré si vyžaduje náš každodenný 
l'ivot . Zväz bude spoluvytvlirať dalšie 
.podmienky rozvoja koncertného žlv,ota, 
rozširovania koncertných možnosti a cel
kového rastu interpretačného umenia. 
Osobitnú starostlivosť bude venovať mla
dým koncertným umelcom a ich za.me
raniu na súčasnú slovenskú tvo,rbu. Pre 
muzikológov a hudo·bných kritikov zo
stha naďalej základnou úlohou apliká-

cia marxisticko-leninskej estetiky v kon
krétnej praxi, najmä v pr{)cese tr iedenia 
hodnôt. 

Vl. zjazd ZSS prijal Správu ústredného 
výboru Zväzu slovenských skladateľov 
ako východisko pre prácu zväzových or
gánov na nasledujúce obdobie a uznáša 
sa: 

l . schváliť zjazdovú správu Vývoj slo
venskej hudby pu V. zjazde z~s. Sprá
vu kontrolne j a revlzne-j komisie a 
ma teriály, dotvárajúce obraz práce ZSS 
medzi V. a Vl. zjazdom; 

2. uložiť novozvolenému ústrednému vý· 
boru rozpracova ť všetky podnetné ná
vrhy a záver y z rokovania zjazdu do 
plánu činnosti ZSS na nové volebné 
obdobie ; 

3. orientoval' sa v-o zväzovej činnosti na 
nové talenty v oblasti tvorby, kon
certného ume nia a muzikológie a vy
tvárať podmienky p·re ich prijatie za 
členov Zväzu slovenských skladate
rov; 

4. zabezpečiť, aby sa členovia zväzu dô
kladne oboznámili s novelizovaným 
zoenim Stanov ZSS a riadili sa nimi 
vo svojej činnosti; 

5. vyuflvať všetky vhodné formy vnútro
zväzového ujasňovania tvorivých prob· 
lémov so zvláštnym dôrazom na roz
vinutú prácu v tvorivých komisiách; 

i . zabezpečiť pravidelné kontakty s part
nerskými inštitúciami a organizácia
mi, podielajúc imi sa na širenl našej 
tvorby a rozvoji koncertného nvota 
i na ďaHom rozkvete našej socialis
tickej hud-obnej kultúry ; 

7. splnomocniť delegátov ZSS na Il. zjazd 
Zväzu československých skladatelov, 
aby vyslovili súhlas s prácou celoštlit
neho zväzového orgánu a presadzo
vali pr.ostrednfctvom ZCSS ďalšie pre· 
hlbovanie spo·lupráce so Zväzom čes
kých skladatelov a koncertných umel
cov ako aj spo·luprácu s hudobnými 
umelcami socialistických krajin a po· 
kl.'okovými hudobnými umelcami celé· 
ho sveta. 

Pr!tomnl účastnfci VI. zjazdu ZSS vy
hlasujú, le budú aktlvne podporovať po
litiku na!lej KSC, sv1etový boj za mier a 
vykonajú v!letk-o pre uplatnenie humanit
ných ideálov socialistickej spolotlnosti. 

a ústrednému výboru KSS 
Dra hl súdruhovia , 

v týchto dňoch, ked všetky umelecké zväzy hodnotia svoju činnosť, zišli 
sme sa my, členovia Zväzu slovensk:9ch skladateľov, na našom VI. zjazde. 
Naliehavo si uvedomujeme, že podiel hud,obného umenia na rozvoji naše j 
spoločnosti má svoje nezastupitefné miesto, že socialistická hudobná tvorba , 

' vychádzajúca z princlpov tvorivej metódy socialistického realizmu, je význam
ným činiteľom pri fo rmovani vedomia a svetonázoru súčasného človeka. 

Hlavnou témou ná§ho zjazdové ho rokovania bolo všestranné kriti cké zhod 
notenie dosiahnutých tvorivýc h výsledkov v oblasti skladatefskej, muzikolo
gickej a interpretačnej, ale v nemalej miere aj vo sfér.e politickovýchovne j 
práce zväzu za obdobie posledných piatich rokov. Zároveň sme si vytýčili hlav
né smery ďalšieho napredovania na nadchá dzajúce obdobie. Zjazdový referá t, 
ktorý sa stal predmetom záujmu všet-kých účastníkov ro~ovania konštatova l, 
ž.e u.plynulé obdobie možno charakterizovať ako ďalšie posilne·nie princlpov 
socialistickej hudobnej kultúry u nás. Odzrka dlilo sa to na pozitivnych vý
sledkoch v samotnom tv{)rivom procese, obnhacujúc·om našu hudobnú kultúru 
o desiatky nových diel a výkonov, spomedzi ktorých mnohé úspešne širili 
vysokú úroveň n·aAej kultúry aj v zahranič!. Zväz slo·v·enských skladateľov 
má aktivny po-diel na úspešných výsledi«Jch minulého obdobia aj riešením 
aktuálnych kultúrnopolitických a umeleckých problémov, prehlbovaním vý
chovnej práce s mladou umeleckou gene·ráciou, zvyšovanim spo.Joče·nskej 
.aktivity svojich č len ov. 

Vo svojich záveroch sa zjazd prihlásil k tradičným úzkym zväzkom a spolu
práci s bratským Zväzom českých skladatelov a koncer tnýc h ume lcov pri 
uskutočňo.vanf jednotnej kultúrnej politiky v na!lej vlasti. Zásluhou pôsob
nosti Zväzu československých sktadatelov d&rf sa tieto úlohy účinne plniť 
a rovnako· rozvijať prehlbova nie s,po·lupráce so skladateľskými zväzmi socia
llstických krajin, najmä Zväzom skladatelov ZSSR, s ktorým nás spájajú pe.vné 
bratské zväzky. Nielen ako umelci, ale aj ako občania budeme aj naďalej 
Mzvfjať pok11okové revťl!učné tra dície nášho umenia a prostredníctvom neho 
bojovať za mier a spoločenský pokrok. So vietkou nallehav{)sfou si uvedo mu
jeme, le v súčasnom zlolitom svete, v kto·ro-m prebieha úporný zá pas o jeho 
novú podobu, musi zaváliť aj nU ú.primne znejúci hlas. 

Drah! súdruhovia, slovensk! skladatelia, koncertn! umelci a muzikológovia 
vytadrujú svoje 01lhodlanie a vôlu vloliť viietok svoj t·alent a schopnosti do 
slu!ieb n.ale·j socialistickej kultúry, orientovať svoje úsilie na vznik takej 
tvorby, ktorá v zmysle politiky nalle·j st-rany bude reagovať na každodenné 
problémy našej prlto mnosti. My, členovia Zväzu slovenských sk'ladaterov, vy
jadrujeme na svojom zjazde odhodlanie aj naďalej prispievať k viestr.annému 
rozvoju naiej socialistickej kultúry dôsledným plnenfm úloh, kturé pre oblasť 
hudobného umenia vyplývaj6 z uzneseni XVI. zjazdu KSC a zjazdu KSS. 

OCASTNICI Vl. ZJAZDU ZSS 



Po stopách· 
Andrašovan vej 
scénickej tvorby 

Zaslúžilý um~lec Tibor Andrašova n [ 3. aprHa t. r. sa dožil 
65. narodenln l svoje tvorivé záujmy ľQzprestrel takmer na 
všetky hudobné žánre. V pokusoch o jeho portrét výr.az.ne 
prevláda chvála tvorcu základného reper toára folk lórnych sú
borov, chvála pretlmočenia ľudovo-hudobného materiálu do 
plesni, zborov, ta nečno-speváckych scén, ktoré už vyše tri de
sufročia v hojnom počte opúšťajú jeho tvorivú dieh!u . Tri 
opemé opusy, ,niekoľko baletov, opereta Pánska volenka [ na 
libreto j. Rozsívala, premiérov.aná na Novej scéne v r. 1960). 
bohaté skúsenosti v kompono,vanl scénických hudieb <>práv
•1ujú však a j pripomenutie tej ces ty , po kt<>re j Andrašovan 
kráča l sme~om k javisku. 

Andrušovanova práca v Opere Slovenské ho národnéhto di· 
vad lu - na postoch korepet!tora, dirigenta i dramaturga [v ro
koch 1946-1957l umožnlla mu dôverne spoz.návať hudobno
dramatickú tvorbu, jej zákony 1 požiadavky. Saturovanie hu
dobných potrieb prvej slovenskej člllohemej scény (ale aj 
ďalšieh slovenských d ivadiel l - ,premie~n uté do r adu scén ic
kých hudieb k inscenáciém slovens kej klasiky i svetovej drá
my, prinášalo zasa skúsenosť CJ pre javiskového tvorcu potreb
nú kompozičnú rut inu. 

Tibor Andrašovan patr! medzi pionierov slovenske j balet
nej tvorby. Na budovan! tradlc ie slovenského bale tu podiera 
su svojou prvou tanečnou kompozlc iou Orfeus a Eur ydika, pre 
ktorú mu námet, čerpajúc! z gréckej mytológie, n aplsal S. Re
ma•· [prvé predvedenie v SND v roku 1949, v ŠD Košice v r . 
19581. buletmi Pieseň mieru [upravená hudba k filmu Piesert 
strojov, SND 1950 l a Ikaros (SND, 1965 l . S Andraš-ovanovým 
menom spája sa prvý vstup slovenského baletu na českú 
scénu: jeho Slávnosti slnovratu, hlásiace sa k Hnil Stravinské
ho Sucre, úspešne reprezentovali v Prahe, premiérovali ich 
na scéne Smetanovho dJvadla na sklonku sezóny 1964-65. Cho- ' 
reogrufom bol K. Tóth, ktorý ,ako prvý sl{)venský baletný ume
lHc takto hosť•oval v Cechách a ktm·ý bol aj autorom libreta 
tohto baletu. 

V roku 1958 mala v opere SND premiéru Andrašova nova 
dramatická prvotin u, komická operu Figlia r Geln . Libreto pod
ru veselohry J. Hollého Gero Sebcchlebský pre skladatela pri
pravili ). Krčméry a M. 'tupák. Pri uvádzanl tej ~o zábavnej 
komédie z malomeš tiac keho prostred ia kladnejšie s autorom 
vychádzali divác i v hľadis.ku , než pero kritiky, ktorá p•opri 
chválení Andrašovanovho zmyslu pre scénicky účinné gra
dovanie a vypointovanie vyčltala autorovi menšiu kritičnosť 
pri vo!be nápadov o tvárnych prostriedkov, v1lčšmi ope, etný 
n~f. oper,ný .. c~~Eakter diela . . 

' . 
•P•·e svoj ' ~!tuhý e'p,erný o pus ·zvo!H • sit •AndrašovaJIV t(ilQSolstvo 

Kurlu Cupku. S drámou Biela nemoc sa skladateľ stret.ol už 
v roku 1958, kedy h,o SND poverilo napisanlm scétnickej hudby 
k pamätnej Budského inscenácii tohto diela. Režisér J. Bud
ský (s ktorým Andrašovan často spolupracoval l na plsal aj 
libreto, považované za jednu z najlepšieh prác svojho d ruhu. 
Po premiére Andrašo.vanov€ j opery v SND v roku 1968 hod· 
notili sa p,redovšetkým myšlienkové a obč,ianske kva li ty Bie· 
lej nemoci, sústredené už v sJ.ávnej precll·ohe a libretistom m a 
ximálne rešpektované. Diskus ia sa však začala ,oko lo pr,o b lému 
možnosti zachovania racionálneho jadra náme,tu aj v oper-

· Snlmka: Z. Mináčová 

nom prepise, o vofbe náme~u vôbec i o otázkach špecificky 
výrazových možnosti a nosnosti opernéhu žánru. 

"Témou sa zaoberám od svojich š tudentských rokov. V kú
tiku duše som nosil otázku, kto z p r.ominentných a utorov sa 
ch>O pí Hviezdoslavovej poémy" [ sktad,ateľ v rozhovore pre 
Hudobný život , 1974, č. 10). Zhudobneni·e Há jnikove j ženy 
ostalo prvenstvo m Andrašovanovým a zárove11 i zatiaľ n ajv ycla
renejšim autorovým pokusom o opernú tvorbu. Libreto s i upra
vil sám: "Dospe l som k názoru, že lyriku Hviezdoslava možno 
vermi dobre vyja driť hudbou a priamu reč, ktorá je ,nosi
teľom deja, možno zase pret lmo čiť do li breta, ku ktorému 
som s,i scenár vypracoval sám. Necllcel som robiť inscenáci'U 
poézie, ale drámu v pravom slova zmysle ... v librete som 
rešpektoval básnickú reč Hviezdoslava a o,krem svadobnej 
scény - s textami rudovej poézie - som nepoužil ani jedno 
slovo mimo básne autora ... ". Ľu·dový kolorit Há jnikovej ženy 
je bl!zky sklaclaterovmu naturelu, no " . .. ak sa d ivák tt·ošku 
obával, či - vzhľadom na námet d iela, al e i dlhoro čnú pô
S·o bnosť Tibora Andrašovana v o blasti práce s fo-lk lórom - sa 
ne posunie opera do roviny úprav ľud-ových p.iesni, treba po
veda.ť, že sa tak nestalo ... V dnešno m smemvttnl sl•ovenských, 
ale 1 európskych opie r, ktoré sa .obracajú skôr k tomu n ad
národnému, je Andrašovanova Hájnikova ženH návratom k čis

. t.Ý,m. pra.me•l om, P.\·ičom jej n ec.hýbn <;tn i v~epl <ttný e!os. Je to 
,,VÝf.Ff!?, '~" t;,~<;JjSký Vi~ lad cl>O s lovenske j hu,d.P,~podr~m\t,tir;kej 
literat'lii'Y, oez p,opret1a naj le pšieh čŕt rukopis u skliidateľa. Je 
to dielo divácky vďačné a pristupné najš irš!tn vrs tvám obecen
stva" [T. Urs!nyová, HŽ, 1974, č. 17). 

Hájn ikovu ženu premiérova! operný súbor DJGT v Banskej 
BystriCI v rok u 1974. Po dlhšej odmlke znslúžilý umelec Tibor 
Andrašovan · avizuje návrat k hud,obnod •·amutic ké mu javisku -
d,okončený m~zikál Král bláznov na motívy románu V. Huga 
1 plány noveJ opery z.o slovenske j histó rie . 

Z. MARCZELLOVÄ 

-------------------------·------------------------------------------JUBILEUM 
·SLOVENSKf:HO 
HUDOBNf:HO 
KRITIKA 

V!dnme h,o .na každom bratislavs kom 
a čusto i mimobra t lslavskom ko.ncerte . 
Siroký úsmev, pe,vný s tisk ruky, to sú 
črty čestných a otvorených l' udi. Taký 
je aj níiš pop.redný slovenský hud,obný 
kritik PhDr. Vladimir C!žik. 

Ked po maturite na gymnáziu prišiel 
na bratislavské konzerv atórium študovať · 
klav!r, všetci boli presvedčeni, že v 11om 
rastie veľký slovenský klav ir ista . Profe
sorka AnnCJ Kafendová neta jila svoje 
sklamanie, ked jeden z jej .najtalentova
nejšlch žiakov ,.zradil" a po absolv<>vanl 
konzervatória sa zap!sal na Filozofickú 
rakultu UK, ,odbor hudobná veda. Stret
nutie s verkou .osobnosťou slov·enskej 
hudobnej vedy, pmfesorom j>Ozefom Kre 
sánkam určil o Clžikovi životil!ú cestu. 
On ho naučil ctiť sf históriu a zazna
menávať súčasnosť pre dalšie pokole
nia. Z mnohých možnosti hudobnej vedy 
si V. C!žik .vybral d!scipllnu hádam naj
ťažšiu: hudobnú kritiku a dokumentáciu 
hudobného život!!. Už takmer 25 rokov 
čttame na stránkach dennlkov a odbor
ných časopisov jeho fundované kritiky, 
recenzie a :komentáre, v ktorých usilu
je o maximálnu objekt!vnosf a ;napr.iek 
tomu, či práve preto, v jeho · pr lspev
koch nikdy nechýba osobnostný . pr!stup 
a pri všetkej snahe po exaktnom vy
jadrov<lnl vždy su prezradl čosi z toho 
ľudsky vzrušujúceho zanietenia pre hud
bu a jej interpreta. Ked sledujeme kri
tickO prácu V. Clžika od jej počiatkov 
vo Večernlku, kde bol roky pravidelným 
recenzent•om, až po dnešné ~názorovo vy-

zreté J<ritiky v Hudobnom živote , kde 
pravidelne k,omen tuje koncerty Sloven
s:kej filharmón ie a iné, na jm1l festlva lo· 
vé akcie, veľm i jasne zistime stá ly kva. 
litativny vz<>stup. Nielen čo do hlbše j 
obsa hovej podstaty h<ldnotenia, ale i čo 
do štýlovej vytrlbenost!. Vo SVQjich kri
tikách sa venuje takmer výlučne in
tegračnému umeniu a táto dôsledná špe
c iaHzácia ho urobila celoštátne uznáva
ným znalcom v tejto oblasti. Z toho vy
plývajú členstvá v porotách mnohýc h 
n ár,odných i cel.oštátnych interpretač
ných súťaži. Za túto systematickú prácu 
v oblasti kritiky interpreta~néh•o ume
nia z!skal v r oku 1973 Cenu SI'O ve,nského 
hudobného f<Jndu. 

Výsledkom sústav.ného sledovania slo· 
venského interpretačné.ho umenia a dô· 
verného poznania jeho predst av itelov sú 
významné a priekopn!cke publikácie Slo
ve'nskl koncert·nl umelci. Vyšli dva zv1Jz. 
ky - l. Klá vesové nástrtoje , IL Strunové 
a dyCh·ové nástroje, III . d i,e l Dirigenti 
a zbormajstri je v štádiu pr!prav. 

Druhým význal1llným ·Okruh.om Clžiko
vej mnohotvárnej činnost! je oblasť do
ku mentácie slťlvenskéh<J hudobného ~Ivo
ta. Po niekolkoroč.nom pôsobeni a ko me-

t odik u k lav ir is ta v Dome pi.an iet·ov a 
mládeže Kl. Gottwulclu nastúpil do no
vovytvm·eného Hudobného .oddelenia Slo
venského národnéh.o múzeu. Tu sa zo 
známil s vzácnymi pozostulosťami A. Al· 
brec hta, Z. Bokesovej, F. Babuška, F'. 
Kufend u, M. Moyzesa, S. Németha-Samo
rínskeho, J. Strelca, l. Ballu. Mnohé z 
n ic h sám získal pre múzeum. K doku· 
mentác ii s lovenškého hucl·obného života 
prispel diplom.ovou a dizertačnou prá
cou o h istórii a súčasnosti hudobného 
školstva v Bratislave. 

Významné sú jeho štúdie o Bartókovi, 
najm1l publikácia Burtóks in clie Slowa
ke i [vyšlo v SNM v roku 1971 v edicii 
Musicologicu J. ale i štúdie s ďa lšou te
matikou, a ko Dokumentác ia činnost i 
Františku Ba buška [ 1973, Zbornlk SNM 
- História 13), Frico Kafenda a osob
nosti českej h udby [ 1979, Zborník Ces
kos lovenské hudobné vztahy l a d&lšie. 
Mnoho s vo jich pozna tkov spracoval v 
pred náškac h. Prednášal d,omo i ·V za
hranič i. Podiel Čížikove j bádate ľs kej a 
do:kumentačnej práce su pre javuje v prf
pruve scenárov a v realizácii výstav 
s hudobnou tematikou. Spomeňme roz
siahlu výstavu Hudobná kultúra čSSR, 
ďalej Bartók a Slovensko, Leoš janá
ček a Slovensko, Frico Kofenda a rad 
ďalšieh. 

Keď pri príležioostl p!lfdesiatich n a ro
denln slovenskéh<> muzikológa <Ir. Vla 
dimíra . Clžika sumat·izujeme jeho dva
dsaťp1Jh·očnú či.nn.osf v slovensk>Om hu
dobnom živote, s údivom a obdi·vom 
konšta tujeme jeho mnohostr,annosť, ale 
hlavne užitočnosť, lebo pomáha k synte
tickému hodnoteniu našej nedávnej hu
dobnej minulosti, no čo je na jcennej
š ie , dokumentuje naš u bohatú hudobnú 
prltomnosť. 

A t,reba pripomenúť, že V. Cižik ani 
k lavlr tak cel kom "nezrad il ". Dôkazom 
toho sú najčerstvejš ie na hráv:ky v roz· 
hlase z diel Liszta, Ch·opina a j. S. Ba 
cha. TOtťl spojenie teórie a praxe je p,re 
h udobného kľlitika velmi užitočné, i :keď 
nebýva časté. ANNA KOVAitOVA 

GRAM O RECENZIE 
C~SAR FRANCK: SYMFONIA D MOL 
Slo~enskú filhar móniu d iriguje Zden6k 
Koller 
© OPUS Stereo 9110 0662 

V Košlerovej n ahrávke Franc kovej 
symfónie· z!skava diskofll j edinečný pa
h lad na d ielo nesporne epochálne, a to 
nie-len v tvorbe svojho autora, ale vo 
svetovom symfonizme vôbec. Fra:nck.ova 
symfónia d mol je totiž syntézou racio
nálnej klasickej stavebMsti .a typicky 
roman t!cko-románskeho myšlien~ového 
sveta. Navyše je to dielo lhibokého myš
lienkového obsahu: stavia do ostr ého 
kontrastu pocity tragiky a oslobodzujú
ceho jasu, vyjadrujúc - často velmi d r a
matickými prostrledl<~roi ~ vn(lt~.~.Ý t-ol 
o dosiahnutie vyrovn.äno.sťl a šťastí~. ·Po r
ma Franckovej symfOnie Je pevne ·s klbe
ná, jednotlivé témy prechádzajú z jed
nej čast! do druhej, a by dostávali s tále 
nový význam a náplň. 

Košler sa dokázal pozrieť na symfóniu 
z potrebného nadhladu a postihnút pre
dovšetkým jej stavebnú monumentalitu. 
Tomuto cieľu podria dil všetky interpr e
tačné pr ostr iedky. Sta vebná stránka je 
aj na jväčším prlnosom nahrávky - po
pri u Košlera tak samozrejmých ďalšieh 
kladoch a ko je rozsiahla dy.namická pa
leta, plynulosť hudobn.ého toku i farebná. 
vyváženosť [jeden priklad za všetky: 
hlavnú tému Allegra l. časti hraj(J d r e
vené dychy, husle a trúbky, ktoré >Ob· 
vytle zvukove dominujú a dávajú t ejto 
hudbe trochu vulgárne zafarbenie. Koš
Jer vyzdviho l naopak zvuk husH a do
siahol over a ušlachtllejš( a m1lkšl zvuk). 
Pre Franckovu symfóniu je typická bo
hatá polyfónna práca a tá vychádza Koš
Jerov! so zr iedkavo (X>ču tou pla.stl~ltou 
a zretefnosťou. Na lných .nahrávkach na 
priklad n ie sú vždy celkom zrozumite1-
né basové nástroje so svojimi t!lmátjcltý· 
mi vstupmi. 

Celkove pôsobi Košlerovo podanie 
Fr,ancka ve rmi prirodzene a nevyúmal:ko
va ne: neusiluje sa tot iž .o "origlnalltuw 
svojej koncepcie zu každú cenu, ale je 
oddan9m tlmočnlkom vefkého diela, ktq
ré na taikéto snahy n ie je vonkoncom 
odkázané. Tempá voli Košler vcelku tt·a
dičné, úvod né Lento azda tr.ochu .rých
lejšie - zrejme v záu jme väčšej súdrž
nosti. Orchester Slovenskej filharmónie 
znie vynikajúco vo všetkých sekciách . 
Na výbornej úrovni je a j p,ráca ~vuká 
ru a hudobného režiséra (Leoš Komárek 
a Gustáv šora!). Design obálky (P. Dri
nay ) s použitím Ch itussiho reprodukcie 
je vkusný. Každému diskofilovi možno 
túto , p latil.,u ib,a v);elo odpo,r:učiť.. 

SLAVNE PREDOHRY A INTERMEZZA 

(Zampa, William Ratcliff, Goyeseas, )es
sonda, Nemá z Portlci, Sestra Angalh:a , 
štyria grobiani, Biela pani} 
Symfonický orche,ster Cs. r ozhlasu v Bra 
tislave d iriguje Ond<rej Lenárd 
© OPUS Stereo 9110 1018 

ú alšia ptatfla OPUSu, vydaná v popu
lárnej séri! "Hudba pre všetkých" pri
náša opernú h·udbu - pred·ohry a Inter
mezzá. Prednosťou jej dramaturgie je 
snaha •O š irši záber a zámerné obídenie 
známych a donekonečna oboht~áva,ných 
titulov - bez tohto, že by vybočUa z 
d tmé ho rámca. V tomt.o zmysle treba 
privítať naprik lad zaradenie intermezza 
z Mascagniho Willia ma Ratcliffa, inter
mezza z Granadosovej opery Goyescas, 
predohry k Spohrovej Jessonde, pr ipadne 
aj in termezza z Pucciniho Sestry Ange
liky - napospo,l jnviskove, tkoncertne, 
ale i na vlnách éteru menej frekven
to vaných diel, ktoré však svo jou hod
notou do zvoleného výberu vhodne za· 
padajú. Symfonický orchester Cs. roz
hlasu pod takt•ovkou svojho šéfa Ondre
ja Lenárda zv ládol svoju , iste n ie mimo· 
riadne náročnú úlohu, na štandardnej, 
čo v tomto prípade znamená vysokej 
úrovni. Lenárd má potrebtný cit pre od
hšenle náladových odtleJ)ov jednotlivých, 
často prud ko vzájomne ka:ntrastu júcicti 
skladieb. Tak hneď prvá skladba - pre
dohra k Hér.oldovej Zampe vyzniev a vet
mi presvedč ivo, v svižnom tempe, vy
gradovanom v závere do primeraného 
bria. Za t)ou prichádza úplne odlišná 
nálada - Intermezzo z Masca.gniho Wil
lia ma Ratcllffa , .niektor ými melodickými 
obratmi silne prip<>mlna júce chýrne in
termezzo z Cavalle r le rústicany, k toré 
má z,oširoka wzosp!eva:nú :kantllénu a pô· 
sobi,vo graduje. Granadosovo intermezzo 
z opery Goyescas prináša trochu Jalov
sky p<>J'jatý š panielsky kolorit a pred<>
hra k opere Jessonda pripomlna zabúda· 
ného pr iekopnlk a romantizmu Luisa 
Spohra, vefkého huslistu svojej epochy, 
k torý však zanecha·! okrem občas uvá 
dzaných husľových skladieb i nejedriu 
zaujlmavú stránku v ~ných k>Ompozlč.
ných žánroch. Auberova predohra k Ne
me j z Portici vychádza ·n a platni stave!Jo
ne a zvukovo brila ntne, známe inter
mezzo zo štyroch grob!a:nov E. Wa!fa
Ferrar!ho je precizne vypracované a Le
nárd v i\om veľm i pekne vystihol kr.~Jj;\1 
komorn<>sť jeho faktúJ;y, Pra.d.Ql,tl\:a-' ~. :.J;J:t.a· 
le j panej od F. A. Boil.djeua ~t~\1·~ 
hod'!lotnú pla tl1u, ktorá· mHovn'fk&v.· .t'Qhl
t<> žán ru iste poteši. ROMAN · gi(}ls~•at 



Z TALIANSKT(JD 
OPERNTtJD StJÉN 

Ako po iné roky , aj v minulom roku sa otvol'll i brány 
mil<inske j La Scaly 7. decembru , a by su začula nová 
opernií sezónu. 

Po n leko lk9ch rokoch bola poru~ená tradíciu Scaly 
19m. že sezóna s a začala nie t<t lia nskou, ale ne mec<kou 
opero u. Ce lé Mlláno vždy s netrpezlivosťou čaká n a 
t oto predstavenie. Minulý r·ok bol záujem ešte v!lč~l 
vďak<t propagácii v novinách, pretože došlo k názo rovým 
;rozporom medzi režisérom Giorgio•m Strehlel'om a hl uv · 
ným pred st a viteľ om René Kollom kvôli poi\utlu hlavnej 
postuvy u kostýmu Lohengrina, k to rý váži skoro 30 kg 
u Kollo odmietol nosiť n iekoľko ·kilogramov ťažkú prilbu. 
Pretože su pár dni pred premiérou prestalo kvôll s poru 
skúšať, Koll·o odcesto-val do Svajč iarska , od kla l su v riítll 
.len na žiadosť šéfdirigenta Claudi<t Abbadu a ods p ieval 
Jen pre miéru (ako to zdôrazi1oval vo viacerých rozho
voroch). · 

Náz·ory na Inscenáciu sú rôzne. Scéna Ezía Frigeria 
a :kostýmy ·Giorgia Strehlera a Francy Squarciapinovej 
sú tmavé, väč š inou šedivej farby. Režisé r Giorgio Streh· 
'ler ko ncipoval ce lé d ie lo velmi za u jlmavo. De j sa odo
hráva v neurč itej dobe na neurč itom mieste a nesie 
sa v duchu p r lp ra vy na bo·j. Postavu Loheng r ina c há pe 
režisér n ie uko svätca, a le ako bojovníka zu dobro, 
m ie r a spravod livosť ( to bol t iež jeden z h lavnýc h roz
po rov medzi n im a Kol lom ). No vytýka sa rozpomosť 
.režijného poi\atia, kde v snahe rea listi ckého umocn e.n i<l 

Raina Kabaivanská vytvo·rila v Donizct.tiho opere Fau
sta titulnú I!OStavu. 

deju sú v p rvom obraze dokonca i kone , zatia ľ čo na pr. Pa r is ina D'Este ( 1974) a v minu lom ro,ku Maria el i Ru-
v scéne smrti Te lra mundu, ktorého mŕtvola padá na cl enz s Katiou Ricc iat·el liovou. 
s vudobné lôžko su neobjavuje krv priamo, je len nuzna- Fa usUJ ma la svo-ju svetov(! prHmiéru v janu ár i 1832. 
čená v9t·azný m červeným svetlom. Zauj!muvo je tiež r ie· Stretla sa s úspechom a p rešla mnohými významnými 
šený príc hod a odchod Lohengrina. Nu scéne so po opernými scénami, no ocl t'O ku 1835 za padla do za. 
stranác h nachádzajú vysoké stlpy, ktoré sa k ruh-ov ito buclnutia. Opera uchváti diváka prekt'äsno u pos tavou 
zoskupu j(!, po to m rozostupujú a na scéne sa o bj.avu je o tc u, ktorý je v morá lnom kon l'likt•l·! so syn om odsúd e-
Loheng rln. Pri jeho odchode sa zase pomaly p resúvajú ným na s mrť. V mimor ia dne d lhej partitúre opery [ t rvá 
d.o stredu ja viska a za n imi mi:zme hrdina. Streh ler ne- vyše tri a pol hodi.ny) su prel ína cit lásky u pomsty 
nechá va vša k Elsu v závere opery zomri eť , Elsa u te,kó s nevinnostou syna nepruvdivo obvineného zo sprisaha· 
za Lohengrinom a v lastn ými r ukami, ob jlmajúc Jeden n ia a zmie ren ie su s neod vratným osudom. 
z o stlpov, su zúfHlo snaží zabrániť jeho odchodu, no Temat ika teda bllzka roman ti kom. Don izett i inš piro -
sily je j na to nestač ia a kruh sa uza tvárn... van9 uda losťami zo života cisá ra Konštantlna vyk res lil 

Po hu dobne j st ránke bo lo d ielo naštudované prv.otried- vnú tor·nú krízu cisá rovne j Fa usty z11ľúbene j do nevlast· 
ne . Dirigent Claudio Abbado sa po prv9 raz stretol s ného syna Crispa, ktorý je zase zaYC1bený do svo jej :-;oú-
Wag nerovou o perou ( doteraz len k o.ncertne dir igoval ben ice I rely. 2ia r livosf ju dožHn ie až ku k lams tvu a Tstí, 
2. dejstvo Tr lstana a Izo ldy). jeho tempá sú uvorne- len uby dosiah lél jeho vyh na ns tvo. Avš ak n ie len tu. F ei · 
n e jš ie, ce ló hudobné nuš tudovanie pôso bi vnútorným lošné Maxi miliánove svedectvo , že c hc el z a vražd iť vlast· 
.k ľu dom a vyrovnanosťou. Velkú zás lu hu na úspechu ného otca postačí k tomu, aby bol odsúdený na s mrť. 
má uj zbor [zbormajster Romano G.andolfi ) posilnený Drá m11 vyn iká n!id hel"l19m i zbormi , pôsobivými patet ic-
mužským komorným zboro m bulhnrského rozhlasu. úlo · k9 mi á riami a duetami a vyžaduje vyn i·kajúcich in ter pre-
hu Lo h tmgrina prevza l Siegfried Jerusalem, k torý bol tov. Ten to zák la dný predpoklad pre inscenovan ie to h to 
adekvá tnou ná hradou za Kalia . jeho v9·ko n dominoval náročnéh.o d ielu bo l v p lnej miere splnený. 
v scéne s Elso u v t reťom obraze. Partnerkou mu boln Precls ta vi telkou t itu lne j pos tuvy bo la bullw rs ká sopra· 
Anna Tomowa -Sintow. je to speváčka nevšedných h la· n is tk a Raina Kabaivanská, kto r{! d lhé ro ky pósobí "na ta-
so vý ch kvalít, momentá lne jedna z m1j lepšfch preclstuvl · lia,nskyc h scénach. SpeváčiHl su úplnH odovzda la in ter-
tetiek tejto · postavy . Siegmund Niemsgren (Telramund) p reto vunej posl<lve u do k{IZ<Ila aj v rafmova nýcll kolo· 
zauja l premysleným s peváckym t1 hereck9m prejavom. ratú1·ach svojho par tu s 1' 11hkosťou prejsť st rmú cestu 
j ~) to hrdinu a koby z ,.macbethovského" rodu. Mladá n ár-očného zvláclnu ti rL neraz až ulHobatickýc h pasáží, 
Elisabeth Connellová, k torá su stáva wagnerovskou spe- pri čom si úč inne pomáhala je tl i n cčn9m he ;· P.ckým vy-
v t'lč k o u veľkého formátu, bo la ncv~ednou Ortrudou. Chá· kr eslen ím významnej ríms ke j mnt róny • - VHlmi z<dúb<!· 
p ·e .. · ju- uk o neš ťastnú ženu , namiesto tr-iumfu Sél v závere neJ a pn tom ponížene j ženy. 
n ad mŕtvol-ou s vojho muža .ob ja vJJI v je j očiach s1z.y., ... ", •• ,.., .• Vedla .f1eJ vyrn·k'la"• nrtikkosť,. a •~osnb!>Josť' hlosu výbor· 
úk az u dnešných Ortrúd nezvyk lý. Aage Haugland vy. ného Rena ta Brusona, !udsky bojujúceho medzi povin· 
tvoril postov u k rá l 11 Heinricha a La jos Miller sa popu · nosfami š tátn ika a bolesťou otca. Nl!možno nespomenúť , 
sovu! s nevďačnou postavou Heralda. Osta tn é ú lohy bo li že tento umelec nechýbal skoro p r i ž iad nom znovu-
o bsudené domác imi spevákm i. vzkr iesení Donizettiho opern9c11 d iel. 

Prvou premié ro u Rímskej opery v toh toročne j sezóne 
bo lél zuse d nes už t11kme r zabudnutá o pe r11 Gaetana Do
nizettiho - Fausta. Ope ru, ktorá vyvo lala z.nčlčný zá
ujem n ie len p re súčasnú módnosť inscenovať m ólo ZIIléÍ· 
me, a lebo za bud nu té oper y, a le na jmä vďaka svojim ume· 
lec kým hudnotúm. Veď popri po pulárnyc h Don izet ti ho 
u perác h élko sú Nápoj lásky, Fa vorit ku , Don Pasq uale, 
Luc ia eli Lttmmet·moor it Dcéra pluku :;a v pos lectn9c h 
d esélťroč i ttcil o bjtlv il i na reper toári aj d a lšie diela tohto 
111 11js tr a ako sú nap r. Poti uto [ 1960 ). Luc rezia Bor gill 
[ 1965 ) , Rohe1·to Devereux ( 1965 ), Caterinu Cornnru 
[ 1972 ), Gem mu eli Ve rgy [ 1975), Les Mar tyres [ 1976). 
či To1·q uuto Tnsso [1974 ] , Rosmoncl<l D'lnghliter l'il 
{1975). ll Ca s te llo el i Ke.nni lworth {1977 ). Pia De To
lome! [ 1976 ). Belisario [ 1976). Ma ria el i Rohan [1974 1, 

Predstav íte! Crispa. tcno 1·tst a Giuse ppe Giacomini upú
tal hluvne po s peváckej , me ne j po he rec ke j st ránke. 
Ďugie postavy stelesml i Giuseppina Da Ile Molleová a 
Luigi Roni na vysoke j li rovnt. 

Orches ter pod vedením Daniela Ore na dos iuhol vy
nikéljúcu súhru v d rnmatick9c h i jemných pasážach. Scé
n u Giovanniho Ago;stinucciho balu s t ri edm u, jasná a ty 
picky r ímsku v hre svBliBI a ku roš pondovu la s réžiou 
Sandra Sequiho obmHdwnou nu pod sta tné, ale pod ma
n ivé a umiernené her f)Cké ge:;tá h luvnýc h pr e dstavi t eľov 
pohybujúc ic h sa v kos týmoch Giuseppe Grisoliniho, fa · 
rebne r iešených v súlade s c haru l<te rm! postáv. Vyn ikol 
i.l} zbo.r pod voden lrn Gianniho Lazzariho. 

Nadšené o víic ir· obecens tv u sprevá dza li o per u od za · 
čiatku cl o konca. Len IJudúcnos f ukáže, č i !i<~ Don izetti· 
ho Fausta s tane reper to{n·ovo u o pe t·ou svetov 9ch diva· 
die l. ALEXANDER HAN UŠKA a ANNA PODOLSKÁ 

jubilejný koncert s Mahlerovou Druhou symfóniou 
V jan uú r i 1982 os liívi l Berllnsky symfonický orchester 

t r idsaťročné v9 1'oč ie svojej r~xiste nci e. V kra jine s vermi 
stut·ou orchestt'é\lnou tl' acl íc iou nie je to urči t e čosi mi· 
moriud ne. Dôležit e j ~ie ako jeho dl ho ročné jes tvovHniP. 
je to, čo v~etko za to to obdobie dokázal. A Berl lnsky 
symfon ic ký orchester sa za svo ju ,.mlado s ť" nijako nt!· 
mu:;í h11nb i ť. Už v prvých rokoch po za lolenl veľmi 
rýc h lo nad o budo l v berllnskom koncertnom živote veclú · 
eu ú lohu. OI'Chester d lhé roky r ealizo"val asi dve tre· 
tiny všetkých symfo n ickýc h konc ertov v .každe j sezón e 
v hlav nom meste NDR. jeho tri vel·ké konce,rtné cykl y 
[ po p t·! podu jatiach pre mládež, pre berllns kych s taveb· 
ných ro botnlkov 11 popr i početných ko mornýc h koncer· 
toch) . k·to r·é stt usk utočlíujú vždy v po ndelok a ut orok 
v p lne o bsndenom d ivadle, sú všetky vypredétné ubonen
tom. Kto má o koncert y záu je m u clá sa zaplsa t do 
po radovnl ka, musí naoza j čakať, kým sn môže sta ť pra · 
v idel ný m návštevníkom koncertov. 

Programy koncertov sú každ ý t' Ok velmi mnohost ra n
né. Okre m známych d iel zaznievajú aj z ried ka h ra né 
s k l11d by koncertnej li te ra tú ry, ako a j mno hé skl adby 
súčasn ej hudby v rátune n iekolkých pr emiér . Berl lns ky 
symfon ický ot·chester nen arobil pr i p lnen! svojich kul · 
tú rno po lit ic k9c h úloh ve lu roLJru chu. V kuHúmom živote 
Berlínu je jeho činnosť takrečeno každodenným javom . 
jeho kv Hlity u zásl uhy sa možno často ani d-osť nll le žlte 
nedocei1ujú. 

Z prí ležitosti t ridsia teho výroči rl založen ia zorgu,nizo
vul Berllnsky symfonický orchester v januári tohto ro•ku 
festival s v iac~r9mi koncertm i. rozl ičného žánru. Vrcho· 
lo m bol bezpochyby slávnostný koncert v Paláci re·pub· 
liky. Celovečern9 progra m vy plnila 2. symfónia c mol 
Gustava Mahlera. Dielo je známe aj ako Symfóniu vzk rie· 
sen iu, pretože vo vokálno-inš trumentálnom závere pas· 
Jednej vety je použitá d uchovná pieseň Vzkriesen ie od 
básn ika Klo ps tocku, ktorú však s klada teľ z me n il a po· 
dia svojho dopln il. 

Aj k eď Ber línsky symfon ic l<ý o t•chestcl' predviedol 
v pos ledných rokoch nwldo ré diela Gustava Mahler u 
( nupr. p rvé pred vedenie 10. symfónie v NDR pod vede
ni m d lhoročného ~ éfu u terajšieho čestného č l ena 
prof. Kurta Suncl erl inga ). o tra cl íc1i uvé cl zan ia Mahlero 
v9ch d iel n emožno ešte hovoriť. Požluclavky väčšiny 
symfón ií to hto skladatl·ll' n sú jednoducho prí lis nároč
né, .aby su moh li s tať t a kzvanými re pertoáro vými llieJ.a
mi. Tý ku sa to a j Symfónie vzk ri c~eni u, ktorá -o krem 
obrovského orc hestll"álneho aparátu vyžucluj e aj sopráno
vé a altové só lo, ako u j m1ešun9 zbor. 

Giinther Herbig, od roku Hl77 šéf Ber línskeho sy mfo
n ic kého orc hes tr a, di r igova l konc ert s obrovskou inten · 
zi to u, t a kže účin k ujúci uj J.}os l u chéíči boli t ukmer v stá · 
lo m s ú:;t1·edení a napä tL He rblg su postara l a j o úp lnú 
jasnosť zvuku. Pod la oclporúča j úc ich interpret ačných po· 
známok d ir igen ta Gustava Ma h le ra postupova l tak , že 
každý nás troj, kuždá núst r{) jová skupinu pri nastúpení 
zazn ela t rocha si lnejš ie , aby su ta k dosta li do povedomia 
posl ucháča. Takýmto s pósobom sa š t r ukt úr a part itúry 
stala jasne zrete lnou u do bre poču tern~u. Vo vetách so 
s pevom bolo vermi pôsobivé zaobchádzanie s !udským 
hlaso m, ktorý vyznieval uko vyst u.p1~ovunie cl{)vtedaj
šieho zvuku orches t ru. Výr azne sn to prejav ilo nuprí· 
k lad vtedy , keď prv9 tó n al tistky He idy Riessove j zaznel 
po záverečnej pauze p redc hádza júcej, čisto inš tTumen
tálne j vety, alebo keď zo zboru vys túp il žia 1·ivý soprán 
Magda lény Ha jóssyovej, ktm ý Sil z.as kvel v celej s v-ojej 
kráse , 

Iste ·nie je prehnané, ked tento večer označíme za vr· 
cho ! terajšej ber ll n !>kej ko·ncertnej sezóny. Po doja tom 
tichu neutlcha li ovácie na adresu ot•cllestrn, berl ínske
ho r-ozhlasového zboru, só li stiek 11 d tr ige nnt. 

KARSTEN BARTELS 
[ Preklad : F. . Brán ikuvá l 

IČ 
Februárové vydanie maďarského časopisu 

Muzsika venuje článok k stretnutiu mladých 
skladatelov CSSR a MĽR, ktoré sa uskutočnilo 
v novembri m. r . v Dolnej Krupej. Autor člán
ku, mladý maďarský skladater Máté Hollós tu 
konštatuje ufitočnost" a potrebu konfrontácii 
skladatefov socialistických krajin keď napisal : 
"V našej internacionalizmom predchnutej dobe 
pre maďarského skladatel'a je vefmi poučné 
vediet', a ké myšlienky vyjadruje jeho český a 
slovens ký kolega, akými výrazo.vými prostried· 
kami ich realizuje , a platl to i opal!ne. Je mi· 
moriadne dôležité, aby ti , ktori sa stanú spolu
tvorcami hudby v Európe v budúcich desaťro
čiach, kráčali bok po boku, aby vedeli o hu
dobných preds tavách jeden druhého, aby sa 
vzájomne obohacovali , alebo v prípade prllii 
odlišných názorov polemizovali priamo v die
lach". 

Dňa 27. októbra t. r ., v deň 200. výročia 
narodenia slávneho talianskeho huslového vir· 
tuóza Niccolu Paganiniho, vyvrcholia v jeho 
rudnom meste Janove medzinárodné hudobnl!i 
slávnosti na počesť tohto vefkého hudobníka. 

Opera v Janove pripravuje na 21. má ja t. r . 
taliansku premiéru Bergovej opery " Lulu" v· 
Cerhovej kompletizujúce j verzii. 

XVII. medzinárodný bartókovský seminár 
uskutočni sa v dňoch 24. júla až 9. augusta 
1982 v Szomba thely. Majstrovský kurz pre kla· 
viristov povedú prof. Pál Kadosa, Gyiirgyi Se
buk, Péter Solymos, pre huslisto'V prof. André 
Gertler, pre dirigentov prof. László Somogyi 
a sláčikové kvartetá prof. Vilmos Tátrai. 

Rada mesta Parlža nazvala časť vefkéhu 
Brazzavilské ho námestia po maďarskom skla
daterovi Bélovi Bartókovi. Na námestl bude stáť 
aj Bartókova soc ha, die lo maďarského sochára 
I . Vargu. Odhalia ju v máji t. r . 

Vo veku 80 rokov zomrel sovietsky muzi·ko
lóg G. M. Snejerson, ktorý sa ve-noval najmä 
hodnote niu a propagácii tvorby súčasných so· 
vietskych skladatefov a bol a j známym organi· 
zátorom hudobné ho života. 

Mníchovský opemý festival utvorí 8. júla t. r . 
nová inscenácia Schiinbergovej opery Mojžiš 
a Aron - v hudobnom našt udova ní G. Albrech· 
ta a v réžii J. P. Ponnella, ktorý navrhne aj 
výpravu. 

Svédsky sklada tel' La rs-Erik Rosell je auto
rom novej komorne j o pery Porucha vo vysie· 
lan i, napísanej podľa aj u nás známej hry ma· 
ďarského autora Sándora Szakonyiho. Premié
ra novi nky bola v Štokholme. 

Významný holandský muzikológ Anthony van 
Hoboken , auto r· tematicku-bibliografického ka· 
talógu diela Josepha Haydna, sa dožil 23. mar· 
ca t. r . 95 rokov. 

Nemecká opera v Berline pripi'avuje na feb· 
ruár 1903 novú inscenáciu opery .,Mŕtve mes
to" od Wolfganga Korngolda. Titulnú úlohu 
má spieva( Kara n At•mstrongová . Hudobné na
študova nie je zverené Heinrichovi HoUreise
rovi. 

XI. medziná rodné letné kurzy pre starú hud
bu uskutočnia sa tohto roku v dňoch 21. - 28. 
augusta v rakúskom Innsbrucku. Prednášať 
bud ú poprední odbornici z celé ho sveta. V rám· 
ci kurzov uskuto l! ní sa i festival starej hudby 
(Cesii, Händel a i ni) . • 

Rekvi.em pre soprán, mezzosoprán, barytón, 
miešaný zbor a orchester od Ariberta Reiman· 
na bude mat' premiéru 16. Vl. 1982 v západo· 
nemeckom Kie li. Premiérovými interpretmi bu· 
dú Júlia Varadyová , Helga Oerncschová, Diel· 
rich Fischer-Dieskau, Komorný zbor RIAS, Fil
harmonický orcheste'r mesta Kiel a dirigent 
Walte r Gillessen. Nová skladba zaznie o týž
deň neskôr tiež v NDrimberku v rámci Medzi
národného organového týždňa a v januári 1983 
v Západnom Berline. 

V Erkelovom d ivadle v Budapešti mala vo 
februári premiéru Bizetova opera Carmen. No
vá inscenácia bola zverená do rúk hosťutúce
mu fra ncúzskemu režisérovi M. Terrassonovl, 
ktorý bol aj autorom scé ny a kostýmov. Titul· 
nú postavu vytvorila K. Takácsová, Dona José
ho P. Kelen , Escamillia l . Gáti, Micaelu V. Kin
csesová , hud-obne dielo naštudoval E. Lukács. 

Tuhtorol!né .,Hudobné leto vu Viedni" bude 
plne v znamen! .osláv 250. výročia narodenia 
Josepha Haydna. Cyklus haydnovských kon
certov sa uskutočni na atrak tlvnych a pamät
ných miestach s pojených s Haydnorvým poby· 
tom vo Viedni. Spolu sa má realizovať okolo 
200 koncertov, Ovodný koncert l. júla bude 
patril" Viedenským symfonikom vedeným Ge
nadljom Roždestvenským, záverečný koncert 
19. septembra Viedenskej filharmónii pod tak
tovkou Le-onarda Bernsteina. Medzitým sa ok
rem domácic h orchestrov p re:dstavia tiel Státna 
filharmónia Brnu a Drážďanská filharmónia. 
Súčast"ou .,Hudobn (; ho leta vo Viedni" budli 
mnohé ďalšie hul!obné poduja tia ako ,.Mládet 
a hudba vo Viedni", festival organovej hudby, 
koncerty z tvorby členov straussovskej dynas
tie, koncerty dychovej hudby, džezové koncer· 
ty, mnohé divadelné predstavenia a výstavy 
ako napr. "Viedeň za čias Josepha Haydna" a 
.,Od El Greca ku Goyovi" a iné. Jedným z na j
významne·jillch podujati bude veľký medziná
rodný haydnovský kongres, ktorý sa uskutoč
ní v dňoch 5.- 12. septembra. 

Huslistka , dirigentka, skladateľka a hudobná 
manažérka Marta Linzová zomrela vo veku 83 
rokov v Berline. Tá to umelkyi1a maďar-ského 
pôvodu pôsobila od r . 1924 na berlínskei Vy
sokej hudobnej škole a bola prvou fenau, kto-rá 
dirigovala Berllnsku filharmóniu. 



SLOVENSKÁ FILHA ÓN 
21. ll. 1982 

Franct1zska čembalisl'ka Huguette 
DrayfuaoY6, profesorka parlž.skej Scholy 
cantorum, ktorá sa •UŽ na bacho vs kom 
festivale v rámci BHS '79 nezabudnutelne 
zaplsala do pamät! milovnlkov stare j 
hudby (hosťovala s Pardu biclkým komor
ným orchestrom ako sóllstka v Bacho
varn Koncerte d mol], pr·edstavlla sa ten
toraz fllharmonlckému obecenstvu re
citálom. Celovečerný progra m umožnil 
nám spoznať a odh a llť rozmery jej ver
kého umenia z viacerých zorných uhlov. 
V jej podani vy,počull s me si ukážky z 
tvorby štyroch popredných predstavite
rov barokovej kláv.esovej Hter atúry: 
Francolsa Oou.perlna., Jeana Philipa Ra
maaua, Johanna Sebastlana Bacha u 
Domenica Scarlattihv. 

Ak by sme chceli určit domina ntný 
znak, ktorý je u ume1kyne spol·očným 

menovatefom prlstupov ku všetk ým š ty
rom autorom, tak by sme 110 videli v ten
denc!i vychádzať z ducha p rednášanej 
skladby. Cembal1s tka n ie je typom ume·l
ca, u ktorého sa pr.acovné úsilie vyčer
páva prlsnym a dôsledným rešpektova
nim notového záznamu. ]ej ide o o ve
la viac: hoci ovláda svoj 'nástroj doko· 
nale, slt1žl jej technická suverenit.a ako 
odrazový mostr.k k tv•ortvému domýšla
n!u a k .akcentovan iu obsa hu prednáša· 
ného diela. A práve jej mimoriadna 
schopnost obmieňať vý raz, v yzdvihova ť 
kontrasty a murkantli.á prltomnosť e mo
cionality s(t zárU>kou, že i pr! takom 
krehkom nástroji akým je čembal o (ob
medzené spekt rum tóno vo-farebne j dife · 
renciác!e tónu l, sn poslucháč n·ikdy ne
nudl. Vždy dokáže v jej h re objav i ť 
čosi nové, čo ho dokáže upt1taf, rozo
chvieť jeho vnt1tro a burcova ť jeho .kon· 
centráciu. K najväčšlm prednostiam 
Dreyfusove j hry patri schopnost pevne 
udržať •V rukách lln lu skladby. Pri vše t· 
kej vnútornej d lscip ll ne a koncen t rácii 
pôsob! jej hru naprosto prirodzene , 
uvo!nene, vyža ru je ve l kú dávku espri t u 

Seminár 
v 

o Simonovi 
Jurovskom 

Po niečo vyše m(,lsiaca od skutočného 
jubilea ' sklada te la šimonH ' Jurovského, 
usporiadali lO. marca t. t' . v Bu nske j Bys
trici seminár k jeho nedož itým sedem 
desiatinám [nar. 8. ll. 1912 v u ran ke 
pri Banskej Bystrici l. Garantom pod u ja · 
tia bolo viacero o rga n izáci[ a Inštitúcií: 
Pedagogická fakulta a je j Katedra hu· 
dobnej výchovy, Krajská pobočka Zväzu 
slovenských skla da terov, Slove'lls ká spo
ločnosť pre hudobnú výc hovu a Literár
ne a hudobné múzeum v Banskej Bystri
ti. Podujutie bolo vzorne p ri pravené 
priamo v priestoroc h PF, kde zavlt uli 
nielen spolurocláci sk ladateru, jeho d ru
hovia zo spev.okolu, ktorý viedo l ako 
študent banskobystrického u č iteľského 
ústavu, a!e a j ďal ši hostia, najmä vš ak 
pos l ucháči katedry, zástupcovia ĽŠU, 
Kruhu priate ľov hud by u TKM ZSS. V 
hudobnom programe učiteľka Eleonóra 
Pavleje z ĽŠU v Bans,kej Bystr ic i zahrulu 
Jurovského Tanec u doc. Otllia Hagarová 
zu kluv[rneho sprievodu dr. Igora Tvrdo· 
1\a interpretovalu dve piesne z cyklu 
Mulk6t [ju, dievča šestnásťročné a Š lu 
vlnka 1. Banskobystrické dychové kv inte· 
to, zložené z členov orchestra ope ry DJGT 
uviedlo pôvabné Variácie na rudovú pie
seň pre dychové kvinteto, sk ludbu, kto
rá snáď najsilnejšie za rezonovala v po· 
slucháčoch pre svo ju melod ickosť a ná
rodný podtext. 

V prednáškovej časti seminára , ktorý 
pripravilo a vied la dr. Eva Michalo vá , 
uviedol tému seminár a dr. Jozef Pan·tlík, 
bilancuj(lC životné n ume lecké pôso be
nie Šimonn Ju rovské ho u jeho zástoj v 
slovenskej hudob·nej kultú t·e . Zv l ášť pod
netne zapôsobili tie pasá?.e, v ktorýc h 
hodnotil pôsobenie S. Jurovského na pos
te šéfa opery SND. Referent osobitne ro
zobrnl tvorbu Jurovského u jeho ideovo· 
angažované snaženie, ktoré vychá dzalo 
z t1primného nadšenia, ale aj s pätos ti 
s rodným krajom u jeho osudmi. Na j
pôvodnejšl u na jo.rig inál'nejšl prispevok 
na seminári ma la doc. Otilia Hagaro:vi. 
Venovala ho vokálnej t v·orbe skladate!u, 
čerpajúc pritom z pozos talosti ume lcu, 
ktorá je v Matici s lovenskej, ale a j z 
doposia! publiko vanýc h s tut i a a na lýz. 
Upozornila pr itom, že bude treba dopl
niť st1časné poznatky o tejto boh atej 
tvorbe S. Jurovského prebáda nim arc h í
vu SĽUKu, Cs. rozh lasu, SND, res p. iných 
hudobných inštitúcii, kd e sú zrejme ešt e 
viaceré úpravy ludových piesni, pripa d 
ne zbory skludute!a. Z·v láš ť zaujimuvá bo
la genézu vzniku piesi\ového c;.yk-lu Muš
kát u jeho textov (od Ria V alé l a pre
hodnotenie ľu d.ovej s pev,ohry Abe l·o vské 
dievky. Dr. Igor Tvrdoň ma l refe rát o 
lwmornej a orchestrá lne j tvorbe S. Ju 
rovského, pričom upozomi·l .na nutnos ť 
oživenia viacerých pu.t·tlt úr a ich opätov
ného uvedenia pred pos lucháča. Svoj re-

i citovo poetického náboju, čo doolelif na 
čembale nie je práve Iuhké. 

Z úvodných ôsmich, programovo zame
raných sk-lad ieb F. Couperina po da-rilo 
sa fruncúzSikej ume lkyni vyčariť širokú 
paletu hudobných portrétov, at!llosféru 
rozličných nálad. Bohatá orna men t ika a 
v1ičšia miera senzua lity v š týle tohto 
autoru vyžadova li v k·ontexte celého pro
g ra mu najintenzívne jšie narúšanie rov
nomerného ry tm ického toku a pravý 
fr ancúzs ky šarm vo výraze, čim čemba
listlka doslova hýr!l a. Hoci a j ). Ph. Ra
meau je tlež s kladateľom francúzskej 
pwveniencie v porovnani s Gaupe.rinom 
neholduje už n llt:o!ko ozd·obám. Preva
žuje u neho už tendencia k jednoduch
šie plynúcej melódi i, je vo výraze š iro
kodychejšl, nástojčivej šl. Pre Dreyfusovú 
~esť skladie b z jeho Pieces de clavecln 
bolo priležitosfou demonštrovať m a j
stt·ovstv:o vo výs ta vbe širšieh plôch, kto
ré dokáza la naplniť in t.enzlvnym, až do 
dramatických polôh vystupi\ovaným na
pätim. Tento úč inok dosahova la výraz
ným akcentovanim rytmickej p ulzácie , 
a le u j logickým s kl benlm č i na dväznos
ťou kon trastnýc h ná ladových polôh. 

Ako úvod k druhe j po lo-vici večer.a od
znela Par tita B dur J. S. Bacha l BWV 
825 ). Po jej cloznen l núkala sa nám !kon 
frontácia s ume nlm českej čembalistky 
Z. Ri'lž ičkovej, ktorá vystú pila dva týž· 
dne pred Jiou so Sl.ovenským komorným 
orchestrom. Dospeli sme k uzáveru, ž_e 
Rôžičková je typom viac .objektivist icky 
zameranej, nemecky prlsnej, agogicky 
vyrovnanejšej interpretky (pri rep roduk
cii ]. S. Buchu). Dreyfusovej Bach upú
ta l zas osobitosťou , š iršlm fantazijným 
a citovým vkla dom pri súčasne zvlnenej
šom te mpe. Bvl to Buch prec rtený a po
dávaný s fra nct1zskym espritom, v Sara
bande priam s romantickým e mocionál
nym nádychom. Všetkým častiam doká
zala vs ak vtlučit punc zdravej muzikal!
ty, ktoro u u obecenstva zvlfazila. 

V záverečných piatich Soná tach Dome
nies Scarlattiho objavila Dreyfusová p re 

Dr. Jozef Pantllk predniesol úvodný re
ferát. Sn lmka: LHM 

ferá t s pest ri l aj ukážkou z Rapsódie pre 
o rgan. Mária Strenáčiková prednášala o 
scén icke j a filmovej hudbe sklada te!a . 
Mimo ri ud ne ocenllu naj mä filmovú hud
bu, v ktore j sa a utor vcitll clo dejov 
inšpi ruj úcich jeho kompozičnú fantáziu. 
Snácl po prvý raz v do tera jšo m hodno · 
teni Jurovského os obnosti sa náročne 
kriticky a analyticky zaobernla mladá 
hudobnú teo r etičku sc én ickou hudbou k 
in~cenác iám v SND n filmovými hudbami 
Ju rovs ké ho - k dielam Vct ru j, Ocelová 
cestu, Lazy su pohli, Pole neora né, Ma j
s ter Pavol z Levoče, Zena z v rc hov a i. 
Prucovnička Literárneho a hudobného 
múzea Ľudmila Cervená predniesla re
fe rát " jurovský ako publicista". Z .neho 
vyp lynulo, že sk la dater v ~0-tych a 50-
tych rokoch uverejn il do 80 člá nkov v 
Eláne, Hude bnlc h rozhledech, Kultúrno.m 
živo te u i. Refe rát k riticky hodnotil na j· 
m!! p roblémy okolo o pery SND. JUDr. Ja-

·romir Bázlik s l zaspo mlnal v d iskusii 
na koncert, usporiadaný v Ro botn lckom 
dome r. 1962 pri p l'llež ltosti pätdesint in 
sklada.ter.a. Bolo na t'\om vyše 200 poslu
cháčov i sa motn ý sk la dateľ, ktorého veľ· 
mi dojal a pozornosť s po lu rodákov. 

Súčasťou seminár u bolu i prehrávka 
piesni, kt·oré S. Jurovs ký na pisa l pr i pri · 
ležitosti rôznych s.poločen ských udalos tí 
v rodnej uranke u ve nova l Ic h "sv.ojmu" 
zboru. Piesne nas pieva li pre Literárne u 
hudobné múzeum Mária Omillaková a Jo · 
zef Buček, ktor! si a j neformálne zaspo
minu li na svo jho pt·iate·ra a dobrého č lo
veka Simonu Ju rovského. účasť Ulanča · 
nov bo la zv lášť dojimavá , p retože doká
zala vrelý vzťah u putá, ktoré podnes 
viažu generačn ých vrstovnikov Jurovské 
ho k jeho pamiatke a stopám, aké za
n echa l s ilou svojej osobnosti. V závere 
sem inára dr. Eva Micha lová vyzdvihla 
posla n ie boh ct to navštrveného podujatia, 
kt·oré chcelo vzda ť úctu majs trovi, ktorý 
t ak predčasne od iš ie l s pomedzi hudobní
kov nušej doby (zomrel 8. Xl. 19631. úa l
ším pos la n lm spoločensky aj odborne 
vzorovo pripraveného str etnu tia. v Ban
ske j Bystrici bolo predstavenie te jto 
osobnosti mladým pos lu chéíčorn Ka tedry 
hudobnej vých'Ovy. Lebo Šimon jurovský 
nielen pochá dza l z tohto kraja, ale sám 
s i s voje výcho vné poslanie urč il nielen 
ped-agogickým vzdelanlm, a le i ce lým 
ideovým s merovanlm svo je j bohate i ume · 
leckej práce. TERI:ZIA URSlNYOVA 

svoj ich poslucháčov opätovne iný svet. 
V rýc hl ych vyrovnaných pasážach , v 
rytmickej pregnantnostl, v bleskových 
k r lženiac h rt1k domino val u jej tochn ic· 
ká pohotovosť, pričom enormné virtuóz· 
ne nároky ni jako nooslabovali nástojči· 
vosť a živý spád Inte rpretác ie. Scarlatti 
tak impozantne vystupľ\ova l náročný pro
gr.am, ktorý umelkyľ\a s tvárnila spolahli
vo spamäti. Pri všetkom obdive k jej 
vetkému umeniu kon č i-me však s .otáz
lkou: .,Nebo lo by prospelo celkovému vy
zneni u jej koncer tu - podobne ako pri 
vystúpeni Ružičkovej - ak by sa vy. 
zdviho l málo p r iebojný zvuk čemba l a 
prostrednlc tvo m zosili1ovaču? • Vefký 
prie stor Koncer tnej s iene SF s i to po
d ľa náš ho ná:r.or u vyžadoval. 

4. a 5. III. 1982 

Na tejto dvojici konce rtov privitali 
sme za d ir igent·ským pultom SF špa niel
skeho dirigenta , v súčasnost i hl uvného 
d irigenta Nizozemského komorného .or
chestra, žia'ka slávneho S. Celibidacheho 
a ]. Martin crna Antonia Ros Marbu. Pre· 
•av Ros Marbu je typický svojim južan
ským priebojným tempareme n to m, preky
pujúcou hudobno!;ťou, i•ntenzlvnym pre
cltenlm fo rmovaniu koncepcie diela. Tú
to črtu mohl i by sme povužovaf za velmi 
k ladnú a prospešnú, keby ju v primera· 
ne j miere vyžadovala aj minucióznu p ráca 
pri vy pracovávani deta ilov pa r titú ry. 
Žiaľ, práve v II. symfónii D dur, op. 43 
Jeana Sibé lia sme s výn imkou z uči at ku 
2. č a st i (p izzicato sláčikov l ma li neu
stá le dojem skôr !nte-nzlvneho prlva lu c i· 
tov na spôsob ake jsi f inske j ra psódie, 
než snahu po pe vnejšej jednotne j Un ii, 
p.o vybrúsenom praclive orchestrálnych 
hlasov. Ak hovorime o pradive, chceme 
tým poukáza t na nec.lostu točné sledov u
nie a rozli šovanie vedúcej tema t ickej 
llnie od podružne jšich, mene j dôležitých. 
Ce lkový pr istup Ros Murbu zamer inv_al 
sa na muzikantský globál , na postihnutie 
zák la dnej atmos féry. Tým, že v nej d lho 
zot rvával !l menej zohfudt'w.vul je mné 
záchvevy ná ludovej premenlivost! sym fó-

alebo Charleyho 
teta s ·hudbou<· ., 

Predl.ohou k hudobnej fraške Sta rá 
komédia a utorov , Vladimira Pol jakov a 
(libreto l. Oskara Fe rc mana ( hudba l a 
Ro·berta Rožd·estvenského (verše). kto r ú 
n aštudovala spevuhra Divadla jonáša Zá· 
komédia autorov Vladimira Poljakova 
1982). sa stal.a známa , divadelne velmi 
účinná komédia Charleyho teta o cl java
na Bra ndona-Thomasa. 

úspech te jto komédie aj v podobe hu
do bne j fr ušky zá visl p re cl ov~etk ým od 
predstaviteľa hlavnej postavy - fa lošnej, 
Charleyho tety. úloha pon úka množstvo · · 
hereckých vur iun t , no i ne bezpeč ie estH· 
ticky neúnosného s tvárnenia. Devizou 
prešovského naš tudova nia Sta rej komé
d ie je Stefan Senko a ko Lord Francourt 
Babberley alias "bohu tá teta z Brazf!ie". 
Jeho kreác iu je vkusne zd rža nlivá a bel 
lacných efektov. Nepreexponovul kome
d iálnu po•lohu u zachoval rovnováhu a 
mieru hereckých výruzových prost r ied
kov v tejto nezvyčujnej úlohe. Priam im
ponova la sviežos ť podaniu , vlas tný tvo · 
rivý prlstup, herecké nad~en le, ale i 
úspešná snaha o štýlovo jednotný výruz. 
Táto "žens ká" postava má v podani Sen
ku niekofko hereckých vrc hol•ov, k toré 
s t1 nielen kata lyzá torom ko miky, ale čas -
to i n a jvýrazne jšim pilierom v ko nšt ruk · 
cii Star ej komédie. Osta tné vý kony sól is
tov DJZ ostal i viac-menej n a úrovni 
ko·nštan tné ho, nedyn umic ky poi'w té ho he· 
reckého p re juvu v rá mci ste reotypnej 
. komediál ne j h erecke j ak tiv ity, vyžadu jú
cej p redsa len určitú vu.riub i!itu i pres
ne vypočltaný účinok svojho tva rova 
n ia. Komed iálne prvk y ne boli vždy sú· 
čas ťou vnútorné ho hercovho p rehodnote
nia. štandardnými výkonm i sa pt·edstu
vili v postHvách Charlesa Wykehama a 
Jacka Chesneyho Vla dimir Timočko a 
Stefan Jenik , svieže bol i d i evča tá Amy 

nie v priame j nod:v!lznostl na zjednodu
šené na rába nie s dynamickou paletou or
chestra, stáva la su jeho koncepcia jed
notvá-rna a menej presvedčivé. Tento ne
dostatok bol ve fml markantný na jmä v 
dynamickýc h vrc holoc h, 1ktoré s ice mali 
p ravé muzikuntské na pätie , a le im tak
mer úplne chýbal-a plast ik-a a citlivejšia 
práca na de tulloc h. Tendencia prilišného 
zotrvá.vnnia nu jed·ne j dyna mickej hla· 
d ine dosť výrazne poš kodzovala Ros Mar
bo~ dirigentský r ukop is. 

_Sir-okodyché napätie oblúkov, nespor
nu pohotovosť, 'Oporu i spo !ah livú s polu· 
p rácu Pl'fJU kázal š pa n ielsky host v dia
lógu IQrchestru so sólovým nástrojom 
pri s pr ievode 2. klavlrneho koncert• 
B dur, op. 83 J. Brahmsa. Ros Ma rbovi 
v tomto pr lpude odpustl me a·j menšie 
d upanie, ktorým si uvoľňoval na pätie 
svojho temperumentu, p retože pevne dr
žal o rchestet· u citl ivo zohlad t'I'Ova l sú
hru so sólistko u. 

Po jedinečnom úspechu I. Cernec:kej 
sme S<t opätovne presvedčili, že nastu
pujúcu gene t•ítciu - v tomto p r lpade re
preze ntovaná Tatia nou Fraňov11u - je 
výborne p r ipt·ave ná prebrať š tafetu a d a
lej dvfhať úro ve11 slovenského ·konceTl· 
ného umenia . Na priek u rčitej zdravotnej 
ind is poz!cii, ktorá ubrala z fyzickej kon
d ície kl av iristky, možno sa slovami n.a j
vyšs_who uz na n iu vyslov i ť o je j výkone. 
Must me vzdať ho ld jej húževn atost i, 
schopnosti mobilizovať svoje sily. Hra
la max irnl\ lne súst redene, s oveľa väčšou 
umelecko u r.ozv rtho u, él'kO býva u nej 
zvykom. Pok iaľ sa jej niečo nepodar ilo , 
tak to bo li sl{ÔJ' úseky jemne jšieho fa
rebn é-ho reg is trn nko dramaticky vyh t'O· 
tené, techn icky i zv ukovo exponovan é 
vrchol y. Z hľadiska t vo~·Lvého elánu zda
Ia sa nám Fra ií uvá vo štvrtok najuvor
nenejsin v živo m finá le, kde dominovul 
je j znamenitý tec hn ický fond na suve
r énnej úrovni. V pi ntok zu ujula nttjviac 
hlbkou c itového ponoru v meditatlvnej 
3. ča:;ti. l pr i všetke j zvuk'Ove j sýtosti 
a pricraznosti kovovo znejúcich fm·tis 
sím, vykazoval Fnu1ovej Br-a hms znač
n ú dávk u žens kej jemnost i, eleganc ie a 
poézie. VLADIMIR CIZIK 

jú li a Korpášovä l Lucia D' Alvadores) a 
Stefan Sen ko ( Babbet' ley l. 

Spettig uová 11 Kitty Verduno.vá v poda
n í Ann y Benkovej u Dariny Gerjakove j, 
vtipný bol Brasset Júliusa Piussiho. 

Hud ba O. Fe!cma ntt má v kontexte 
fra š ky skôr doplnkovú funkciu, n o vy 
značuje sa decen tný mi vstupmi do vtip
ných textovýc h pusážL Napokon ide .o 
c i.t livú r uk u n ielen sk lada te!a, a le a j di 
rigenta Igora Rusinku, kto rý na čele pre· 
š·ovskej s pevohry .rea lizoval hudobnú pa r 
titú r u a ko nenúsilnú , orga nic kú súčas ť 
scénické ho tv.aru frušky. 

Podnetná je t r iezvu réž!n já na Silana 
a deb ut ujúceho Slavomlra Benka, k torá 
i nvenčne využila , ale aj st.a J'Iostl ivo t rie
d ila ponúkajúce sn výrnzové p rostr.ied 
ky, v mnohovrstevno m texte nebazít'O· 
va ln na jedno t liv.ost iuc h, ule nn.o p llk . 
dba la o ce lok . 

Kostýmy Katel'iny Asmusovej boli až 
na o blečenie 'baletného s úboru štý lovo 
i fa rebne zosúlnclené, scénu Mir.oslava 
Matejku zas prispôsobe n.á svieže mu du
c hu fr llšky. Le n cho reogra fia hosťujú
ce ho Ondreja Sotha zdá sn byť odťažitá 
fo rmou i obsahom. 

DITA MARENCINO.VA 
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Jabann Wolfgang G etlle 
)oohann Wolfgang Goethe, vrcholný pre.dstaviter nemec 

kého literárneho klasicizmu, ktorého 150. výročie úmrtia 
si to.hto roku pripomíname, býva v literárnych dejinách 
označovaný za obra na Parnase svetovej literatúry. 
Goethe pokladal hudbu za integrálnu súčasť svojej !ud
skej bytost-i. 

Z básnik•ovej .autobi•ografickej prózy Z môjho života. 
Báse!i a pravda (Aus meinem Le ben. Dichtung und 
Wahrheit l sa dozved.áme, že láska k hudbe sa u neho 
prebúdzala už v detstve. Iste·že v tom smere významne 
zavážilo rodičovské prostredie, kde podľa vtedajších 
patricijských zvyklostí sa mnoho muzicírova lo. Básni:kov 

. otec hral pomerne slušne :na lutnu, matka na klavír 
a sestra Kornélia spievala. Rozumie sa, aj mladému 
Wolfga·ngovi sa dostalo primerané hudobné vzdeLanie. 
Z vyššie uvedenej autobiografie sa dozvedáme, ž-e v rod
nom meste Fr.ankfurte nad Mohanom sa učil hru na 
·klavír u J. A. Bismanna, v tom čase uznávaného učitera 
budby, že za svojho vysokoškolského štúdia v Lipsku 
občas hrával na zobcovej flaute v rodine Breitkopfovcov 
a že v štrasburgu, kde dokončil právnické štúdium, sa 
zdokonaľova l u B.ascha v hre na v!oiQnčelo. Aký stupefl 
perfekcie Goethe dosiahol v hre na uvedených nástro
joch, dnes už nemožno jednoznačne určit. Na dokres le· 
nie hudobného profilu Goetheho sa žiada uviesť, že po· 
merne dobre ovládal hudobnú teóriu a vedel hrať z par
titúry. Preto sa nám názory, podľa .ktorých Goetheho 
vzťah k hudbe nepresiah:o-1 hranicu diletant izmu, nezdajú 
opodstatnenými. Skôr opak je pravdou. Jeho hudobná 
erudícia bola totiž na takej úrovni, že si vedel o hudob
nom umeni vytvoriť na vtedajšiu dobu vysoko kvalifiko
vaný názor. O tom svedčia jeho po.četné výro·ky o hud
be a skladateľoch a v neposlednej miere jeho pôsobenie 
vo funkci•i riaditeľa weimarského divadla, na ktorom 
uvádzal pop•ri činoherných dielach a j opery. 

Goethe sa vo svojich rozhovoroch so súčasn!kmi a 
v korešpondencii neraz zamýšľal nad p·odstatou hudob
ného umenia. Hudb.a mu bola prejav-om prírody a jej 
vnímanie pociťoval ako zvláštny duševný zážit,ok. Ako 
básnik zastával názor o spriaznenosti slovesného a hu
dobného umenia. Goethe sa vedome usiloval využiť ume
lecké pôsobenie hudby pre poeUckú činnosť. O tom 
svedčí napr. hudotmosť jeh.o veršo·v, ktoré sa priam nú
kali skladateľ.om na zhuclobnenie. Nečudo, že Goe·the 
patr! k tým nemeckým básnikom, ktorých verše boli naj
častejšie zhudobnené. 

Názor o spriaznenosti poézie a hudby nútil Goetheho 
nadväzovať kontakty s hudobníkmi, a to najm!! s,o skla
dateľmi. V osobných rozhovor,och a v korešpondencii 
si s n imi vymieií.al náwry. Niektmí ako napr. Philipp 
Chris tian Kayse r, Johann Reichard a Kar.! Friedrich Zel · 
ter sa dokonca sta li jeho hudobnými poradcami. Goethe 
však nebol pas!vnym prij ímateľom ich .názorov. Vieme, 
že si zfskané poznatky overoval a modifikoval a sám 
l!ľaclal spôsoby, a:ko ich tvm·ivo využiť v poetickej !•vor
be. Pop·ri dielach sk!.adateiov predchádzajúcich období 
(Vivaldiho, Händla, J. S. Bacha .a i. l poznal a s ledoval 
hudbu súčasnlkov: Gluc.ka, Hay.dna, Mozarta, Beethovena 
a i. Najm!! Mozartov.a hudba l!.o mocne zaujala. V nej 
videl ,.produktlvnu silu génia". V rozhovoroch s Ecker
mannom ( rozhovor ll. o kt. 1828 l prirovnal Mozarta k 
RaffaeJ.ovi. Na Eckermannovu poznámlHI, že by sa rád 
dočkal primeranej hudby k Faustovi, Goethe odpovedal: 
.,Mozart mal komponovať Fausta ... a hudba by mala 
m at charakter hud by Dona Juana". Mozartova hudba 
na Goetheho natoľko zapôsobila, že ako ·ria diteľ weimar
ského divadla uv ied·o l všetky tzv. veľké Mozartove ope
Ty: únos zo Serailu ( 1791 l. Dona Jua na [ 1792), Figar.ovu 
svadbu [1793), Ča!'ovnú flautu (17941, Cosi fan tutte 
[1797). ba dokoncll ešte llj dnes zriedikavo uvádzanú 
operu Titus [ 1798 l. Goethe za mýšľal naplsať pokračova -

Brnenská 
JlJLIETTA 
s prekážkami 

Josef Skroltánek (Michel) a jaroslava ]anská (Julietta ). 
Snťmka: V. Va i'íák 

a hullba 

Purtrét ). W. Goetheho od K. Stielera z r. 1829. 

nie čarovnej fla uty. O ·práci na librete informoval svoj
bo weimars·kého literárneho druha Friedricha Schillera, 
kto'rý Goetheho v liste z ll. mája 1798 var,oval pred 
istým rizikom. Schiller pf še: ,.Ak pre pokračovanie (ro
zumej čarovnej flauty, E. T. l nenájde,te šikovného a ob
ľúbeného skladateľa, vystavíte sa nebezpei'Au, že narazíte 
na nevďačné publikum, pret•ože samotný text, .ak hud
ba je nanič, nezachráni op·eru pri predstavení; za pomý
len ý účinok musí .aj bás·nik pl·atiť ". 

Goethemu na Mozartových operách imponovala vzácna 
vyváženosť textovej a hudobnej zložky. A práve táto 
vyváženosť bola v súlade s jeho presvedčením o vnútor
nej spriaznen·osti obidvoch ,.sesterských umení". Pritom 
vedome prisudzoval primát slovu pred tónom. Goethe 
uznával iba v.okálnu resp. voká lno·inštrume:ntálnu hudbu. 
Podla jeho názoru, ktorý v tom čase nebol výnimočný, 
v hudobnom diele figuruje slovo alko vnútorná opora. 
Inštrumen·tá lnu hudbu prirovhl!val k .,moru tónov bez 
brehov" . 

Názor o prio·rite slova ·v hudbe zdiefaf tiež Goetheho 
priateľ a p·oradca Karl Friedrich Zelter , ktorý pre Schil
lerovu ročenku ,.Musenalmanach", zhudobnil viaceré 
básne Goetheho. Zelterovu hudbu si Goethe veľmi vážil. 
O tom nachádzame zmienku v liste, ktorý poslal Zelte
wvi z KarJ.ových Varov: ,.Tvoje kompozície pociťujem 
ihneď ako identické s mojimi piesi'iami ... U ostatných 

Tohtoročný 19. február sľuboval stať sa veľkým di'íom 
brnenskej opery. Práve na tento deJi bola to tiž naplá
novaná premiéra opery Bohuslava Martinu ]ulietta 
[Snár} , diela, ktoré je po každom ďalšom uvedení čoraz 
viac doceľíované. Ve1a sľubovalo i meno hosťujúceh.o 
Evalda Schorma, režiséra s j edinečnou schopnos ťou vcí
tiť sa do .sveta skladateľovej hudobno-di.vadelnej poe
tilky. K<oncom februára vrcholila zárove(\ v b•rnenskom 
súbore vlna chrípkových indispozíc ii .a v.iacerl herci na
stup.ovali na scénu s maximálnym úsilím vydať zo seba 
n apriek .pre·konávanej či zač ína júcej ~ horobe čo najviac. 
Do Brna tiež prišli p.očetní odborníci i laickí ctitelia 
diela B. Martinu. Premiérové predstavenie od začiatku 
vťahovalo prítomných divákov cl o jedine č nej atmosféry 
inscenácie, keď zrazu prá ve pred kulmina.čným momen
tom v 2. de jstve prišlo k. h avár ii prívodu elektrického 
prúdu. Po dlhom, márnom čaka<ní nezostáva lo umelcom 
i divá:kom nič in é, než s.a rozísť. Trvalo pomerne dlho , 
než sa Julietta znovu dostala na program a tým ju bolo 
možné vidieť už v úplnosti. 

Napriek tejto nezabudnuteľne nepríj emnej epizóde 
možn o prínos novej inscenácie hodnotiť veľmi vysoko. 
Predovšetkým nadchla dôkladná, d-o detaiJ.ov dotiahnutá 
Sch01·mova réžia. Pohyb jednotlivcov, ich stabilné i me
n iace sa konfigurácie, ·a samozrejme aj zboru, pozoru
hodne s meroval nielen k hudbe, ale i ku skrytým Vý· 
znamom textu. Pri bežnej opernej inscenácii sa spra
vidla scénický pohyb snnží viditeľne rea lizovať ·obsah 
verbalizovaného textu, eventuáln e byť tak.poved La c v kon· 
trapunkte s ním. Pr i zložitom hudobnodramatickom tvare 
s urrea listu G. Neveuxa a hudobného básnika B. Martinfi 
je však treba urobiť .omnoho V·iac, p.re to•že svet reč.ových 
p rejavov a skutočného konania sa tu oddeľuje a zár·oveií. 
prepája tajomnými .,krátkymi" spojeniami. Jedinú vý
hradu by sme mohli adr e sovať pasážam hovorenej prózy; 
tu ani režisérova sikúsenosť nevykresala z hercov pri· 
mera nú úroveií dikcie a h ovorenej intonácie. 

Julietta je nesporne dielo veľkého dramatického srpá
du. V expozičnej ča sti je všetko nové a prekvapujúce, 
,v závere príbeh večného hľadania vrchol!. Divák je tu 
post.avený pred úl·ohu ustavičného d ešifrova nia vrstvia
cich sa významov. V 2. dejstve je však tok informácií, 
na priek dôležite j zápletke, značne spomalený. Rozohrá
vajú sa tu viaceré Jyrické žánrové polohy, neustá le sa 
vyčkáva na niečo, ·čo neprichádza alebo p.richádza v inej 
podobe a vytvára záme.rne rušivú r eakciu. Temporytmus 
inscenác ie tu prekvapujúco ochabol. Chyba však nebola 

skladatelov si musím najprv všimnúť, ako pleseň pacho-. 
pili a čo z nej •·uroblli". (List z 11. mája 1820. l 

Hlbšie p:ochopenie pre inštrumentálnu hudbu vzbudil 
u Goetheho až Felix Mendelssohn-Bartholdy, Dvanásť· 
ročný Felix, ktmého Zelter uviedo l do weimarských 
kurtoáznych kruhov, napísal svojim rodičom: .,Poobede 
hral som Goethemu vyše dve hod iny, člast:očne fúgy od 
Bacha a čiastočne som improvizoval". (List zo 6. nov. 
1821.} V nasledujúcom liste Felix poznamenal: ,.Každé 
odpoludnie Goethe otvára streicherovský nástmj (ide 
o klavír z dielne A. Streichera, Schúllerovho prlatela 
z mladosti, E. T. l so slovami: .. Ešte som ťa dnes ne
počul, urob trochu hluku! - a potom si sadne ku mne, 
a ked Slkončím (obyčajne improvizujem). tak ho popro· 
sím o bozk alebo si ho sám vezmem". [Ust z 10. nov. 
1821. l Zaujímavá je informácia z Mendelsoohnovho listu 
z posledného stretnutia s Goethem [25. máj 1830). z ,kto
rého sa dozvedáme, že až ako 81-ročný starec Goethe po 
prvý raz počul Beethovenovu symfóniu. Prvú vetu z 
V. symfónie mu totiž z partitúry zahral Felix Mende-1· 
ssohn-Bartholdy. Goethe bol hudbou uchvátený a zvolal 
.,vefko,lepé a nádherné". 

Kým v poetickej tvorbe Goethe využíval , všetky mož· 
nos.tl, ktoré poskytuje hudba pre eufóniu verša, v eplc· 
kých dielach malo jej zakomponovanie lyrizujúcu funk· 
eiu. V románe Uč!iovské roky Wilhelma Meistera sa jej 
literárne spodobnenie realizovalo v duševnej klíme ko
najúcich postáv, 'pričom z hradiska kompozičných postu
pcw jej možno prisúdiť t várnu funkciu. 

Goethe za celý svoj život p.rechováva l nesmiernu úctu 
k hudobnému umeniu. Hudba ho vnútorne povznášala 
a . zároveň mu bola útechou vo chvíľach 'nežičlivých. Jej 
liečivú silu, a to naozaj v bytostnom zmysle Goethe 
potrebova,!, ked .ako vyše sedemdesiatročný starec za •. 
horel vášnivou láskou k devlit:násťročnej Ulrike v. Le· 
wetzovovej. Pra vda, mladá Ulrika pravdepodobne na ná
tl ak rodič·ov lásku starca odmietla. Trpiaci starec h!adal 
útechu ·v umení. Z bolestne prežívanéh;Q s klamania vznik· . 
J.a básnická skladba Elégia z Marianskych Lázní (Ma
rienbader Elegie l. Túto t'ri!ógiu vášne napísal Go.e.the 
v septembri 1823 po definitívnom rozchod.e s Ulrikou. 
P<Jslednú časf, nazvanú Zmierenie venoval poľskej kla
viristke Marii Szymanowskej, ktore j h.ra bás nilka priam 
očarila. ,.Zmierenie" vyznieva ako chválospev na hudbu, 
ktorá trpiac·emu básnikovi bola útechou a po.tešenlm. 

ELEMIR TERRAY, 

Hudobná sieň v Goe·thebo d·ome ·vo Weimare. 

v réžii, .ale oveľa skôr v povahe hudobného naštudo· 
vania. Dir igent. Václ.av Nosek počas celého predstav·enia 
s ta1;ostlivo strážil subtllny kolorit mar tinúovskej zvu
lkovos ti, tu vš al< zrejme neodhad•ol nosnosť hudobného 
prejavu. O č osi rýchlejšie tempo by zrejme vše tko .na
prav ilo. V tejto s úv isl•osH treba oceniť i prlnos pohy· 
bovej spolupráce L. Ogouna, ktorá dynamizovala ,pohy
bovú a kciu tým, že je j p.rep"Ožičiava l.a akýs i drUhý, šty· 
lizovanejšl plán. A po·vn.a ko možno chváliť výtvarné .rie
šenie scény ). Duš~om, ktoré je veľkorysé, vznosné [ver
ká, vzduš·ná stavba lode-prízraku, meniaca sa ľahko 
na iné priestorové riešenie) , múdro operujúce s verti
kálou •U primerane vyzdvihujúce i detailné r ekvizity 
(znamenité je aj výtvarníkovo .riešenie kostýmov). · 

Dobre bol pripravený n.a svoju ú lohu aj brnenský .oper
ný zbor (zborma jster J. Pančikl . K úrovni jeho pripra
venosti pr·ís pela i skutočnosť, že. mnohé menšie pos tavy 
búl i stvárnené vynikajúcimi sólistickými snami (za všet
kých s pomeniem aspo!i P. K.amasa, s ľubného l. Kusn jera, 
A. Barovú, hlavne však národného umelca V. Pi'ibyla, 
ktorý da l postave úradníka skutočný ľudský rozmer 1. 
Pred náročnú úlohu bol post ave.ný skúsený V. Krejčík 
v trojpostave Komisára, Pnšt-á·ra a Lesného stráicu: dob· 
r,e chránil ,. poriadok" vys neného s veta a plne vys tihol 
a j logiku ,.vyš inutýc:h", oo.llišnú od iných p.ostáv opery. 
jarosLava Janská ako JuHetta oplýva la vo vokálnom i po
hybovom prejave nehou a dokázala súčasne vyjadriť 
i protirečivos ť konan ia postavy. Hlavným problémom 
bolo však obsadenie hlavnej mužslkej p:os tavy Michela. 
V súčasnosti n iet v brnens kom súbore herca, ktorý by 
mal pre túto post avu všetky potrebné disp-ozície. Nako
niec padla v.oľba na obet avého ]'osefa Skrnbánka, znu
menitého herca, ktorého ·spevácke možnosti sú však 
v ist-o m s mere [hlavne timbrovo ) limitované. Škrobánek 
sa však s voje j úlohy zhostil so cťou. Zmobiliz·oval všetky 
s v·oje skúsenosti, vyn~kajúco reagoval na požiadavky ré
žie, dokonale vystihol postupnú premenu psychiky zve
renej post avy a vďa;ka rozumnému hospodáreniu s hla
sovým fondom vyriešil aj všetky problémy špecificky 
martinil.ov.ske j kantilény. 

Z inscenácie Julietty si t eda odnášame vyrovna ný • do
jem. Je j prednosťou je čist á a dilk·ladná práca na scéne, 
ku ktorej by bolo p.otrebné ešte priblížiť hru orchestra. 
Pot{)m sa stane Julietta skutočne predstavenfm schopným 
.repreze,ntovat súčasnú českú mar tinil.ovskú dramaturgiu. 

Jiltl FUKA!'! 


