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Titulmi strana partlltí ry opery Coriolanws a fotokópia listu 
z partlhíru novello d&cla ndrodnéllo umelca J. Cikkera. 

Snlmky: M. Dominová 

Hovorí národný umelec 

Ján cikker: Šiesta 

Na l!o ste kl6dll dllrn pri 
hudobnom spracovani libreta? 

Predovšetk9m by som 
chcel povedať, že hudba na 
mnoh9ch miestach hovori viac, 
než slová. Nie Je to moja ne
skromnosť - tťlto schopnos t 
hudby spočlva v neJ sume). Prá· 
vo ono dokáže poukázať na 
konfllktnost situácie, dokáže 
vykresliť choraktor postáv lep
!;le, než slová. Napriklad 
lyrizmus CorlolanovoJ manžel· 
ky VIrginie, lrOnlu a pohtda· 
nlo v Corlolanovom jednanl, alo 
l Jeho duševntl drámu v mono· 
lOgoch. Práve tieto mono!Ogy, 
podobné monológom Nechludo
va vo Vzkrlesenl, stl ml svojim 
medltatlvnym charakterom naJ· 
bližšie. Nazdávam sa, že neme
neJ pOsoblvé stl postavy man· 
želky a matky. 

o vale) hudbe - prndepo
dobne l pod vplyvom vorby a6· 
metoy zo svetoveJ llterattry -
sa neraz hovorilo, le Je ne· 
s tovensk6. Co míliete k tomu 
povedať? ... 

- Ano, hovorilo sa. AJ v sú· 
vislos tl s tak slovenským né· 
metom, a ko (e Bog Bajazld. 
VraJ som sa dal do služieb 
,.cudzieho svetau. Námet však 
ne tvor! cudz! svetl Veď kofko 
skladoterov minulosti spracová
valo témy svoJho národa? Na· 
priklad Verdi - takmer všetky 
(oho opory sa odohrávaJú ml· 
mo Talianske a predsa sO to 
die la národné. Alebo Fldéllo
talians ky námet a podte mOJ· 
ho názoru (e to naJnemeckeJ· 
š la opera! Nie (o hanbou vziať 
si ndmet z IneJ kultúry, ved 
l ten možno spracovať tok, aby 
bol bllzky každému národu ..• 
O nlokofk9ch moJich dielach
a stl to skladby s ,.neslovcn
sk9m" námetom - sa napriek 
tomu v zahranič! hovori. že s O 
nasioknuté takzvaným ,.slovan
ským dramatickým lyrlzmomu 
My to už pom11ly ani ne pos tlh· 
nema, ale pre cudzinu táto 
, .slovanskosť" ostáva velmi zro· 
terná . 

Hovorime o ,.alovenakosti" e 
,.slovanskosti" vo vale( hudbe. 
Je niečo podobné v Coriolano· 
vl ? 

- Iste, hoci nie tllk zrejme. 
Na nlekofkých mies tach , prP· 
dovšetk9m v zborov9ch par 
tlárh Nllprlklad v obrnze. kriP 
rlms ke ženy proste o mier bo 
hyňu mieru a ovončufú (ef so 
chu, v obraze Corlolnnovho od 
chorlu do vyhnans tva v pozad! 
- mimo scénu - znie zbor, o 
tiež po Jeho sobevraždc. kedy 
zbor s pie va ta ktle1. mimo srény 
slová: .. S plačom c;om prt~IPI 
na svet, s plačom l odcM 
dzam" Tem všado sO arrhnizu 
(Oco elementy, rhnrukterts tlrk(o 
spO~obom vcdrnla melódie. Tu 
Je onon, na 71\paclo spomlna 
n9. ..s lovansk9 lyrizmus" Pri 
tom tu neJde o žiaden sys tém 

, ueto dni sl čitatelia den
nlkuv prečltall správu, že ná· 
rodn9 umelec prof. Ján Cikker 
dokončil svoju šiestu operu na 
shakespearovsk9 námet. Dielo 
venoval 25. v9ročlu Vltazného 
februára. Nasledujúci rozhovor 
vznikol v časo posledn9ch prác 
nad Corlolanom, ako sa volá 
posledná Cikkerovo opera. 

v poradí. • • 

Co povalujete za rozhoduJú· 
c:e pri volba námetu k opere? 

- Ako človeka, a pochopi· 
tetne 1 ako skladateta, ma za
utlmajtl večné ludské problé 
my. Láska, statočnosť, bolesť -
ale l nenávisť , zrada a pod. -
to sil problémy, ktoré sú stá· 
lo aktuillne. Nemenia sa, mont 
sa len Ich povrch, s ituácie, v 
ktorych s tl aktuallzované. Im 
sa venovanO najv!lčšle diela 
tudskeJ kultúry. . . Nazdávam 
sa, že s tl dnes aktuálne tak, 
ako pred s to - alebo tisic 
rokmi. Nie dlv, že práve oni 
ma tnsplruJO k Ich hudobnému 
spracovaniu. A stl obsiahnutá 
tak v Jánošlkovl, ako vo 
Vzkricsenl, v Mr. Scroogeovl, 
alebo v mojeJ posledneJ opero 
- Coriolnnovi. 

Co vb priviedlo k spraco· 

vonlu ShakespearoYho Corlola
oa? 

- Náhoda. Podobne ako pri 
nlekolkých predchédza)Oclch 
operných dielach. Corlolan? V 
čase, keď som zamýštal napi· 
sať svoju ďalšiu operu, bolo 
beethovenovské v9ročle. jeden 
z moJich známych, dr. J. Boor, 
mo upozornil na corlolanovskú 
tému. Tak vznikla najskOr pre 
dohra Hommage a Beethoven 
a napokon som siahol po oper· 
nom spracovani drámy. 

Libreto • •. ? 
- Libreto som sl plsal sám. 

Predlohou ml bola Shakespea
rove dráma, z ktoreJ pre množ
stvo textu som niečo skrátil, 
resp. vynechal a na druheJ 
strane, konkrétne v zborov9ch 
partiách som použil nlekolko 
fragmentov zo starogróckeJ ly
riky. Cel9 plán opery to voči 
predloha zhusten9 - namiesto 
piatich dejs tiev má len trl -
s o !itroástlml obrazmL 

podstatné jo to, čo z toho vyJ
de, eo bude zntet ... 

Námet Corlolana Je aollckf, 
neuvalovall ste aad spracova· 
nim námetu zo s lovenskeJ U· 
terat6ry? 

- Kedysi som bladal témy 
k opere v slovens keJ literatúre. 
Uvažoval som nad Kukučlnom, 
Hvlezdoslavom . . . Akosi som 
nenach4dzal to, čo by ma za 
uJalo tak, ako napr. u Tolstá· 
ho, Dlckensa, alebo Rollende. 
Nazdávam sa však, že pr6ve 
tieto velké literárne vzory, Ich 
postavy, majtl lnšplrovat. V 
každom z nlcb je čosi také, 
čo je bllzke každému l!loveku. 
Vedte prehovoriť, chváliť 1 kri
tizovať, pozdvihovať l vstOplt 
do svedomia. Umenie má vy
chováva ť ludl nielen uvedome-
19ch, ale mravn9cb, ees tných a 
dobr9ch. Ano, stl ludské drámy 
v týchto dielach a pre dobro 
Je tu morálna podpora . .. 
Zhováral sa MILAN ADAMCIAK 

l 

TVORBA 

Miroslav 
Korínek: 

Chorálom Je uvedená S-takto· 
vá veta, ktorá po gradačnom 
prerušeni prináša ešte jeden· 
krát chorál, po zaznenl ktoré· 
ho sa hudobn9 proces v ďalšej 
S-taktove j vete zahusťuJe po 
dyna mickeJ, rytmickeJ 1 tech· 
nickej stránke a vytvára se tak 
dramatické vyvrcholenie, kto· 
ré vyúsťuJe v ostré s rr v po· 
dobe rytmického motlvu hlavy 
témy v9s mechu. 

• Druhá - pomalé čast 18 
trojdie lna so skr61r n lU 
reprlzou, ktorá pOsobl skOr 11ko 
kOda. Prv9 diel je uveden9 8· 
taktovou vetou , ktoreJ prvé po· 
loveta navodzuJe celkovO 11 tmo· 
sféru te )to časti a dru há pri· 
náše chorál, svoJim charak te· 
rom prlpomlnaJOcl husltskt 
hymnus "Kdož (sou bož! boJov· 
ntcl". Zaznieva v pokoJnom 
ovzdušt - bez vllčšlch dyne· 
mick9ch v9kyvov. Veta Je 
ukončená r9chlym behom v 
plane, ktorý akoby nArušil cho· 

Apokryfy 
Klavlrna tvorba Miloslava 

Koi'lnka je reprezentovaná nie· 
kolk9ml skladbami, odrážalO· 
clmi skladatetov kompozlčn9 
v9voJ od počiatku až po dneš
né š tádium (cyklus hudobn9ch 
obrázkov zo života malého 
chlapca "Fo re n c k o v o le
t o~. cyklus "o ru d s k om 
š t a s t 1", rad klavlrnych skla· 
dieb "F a r e b n é š k v r n y l~ . 
Zhrnutlm dote raJšieh kompozlč· 
n9ch postupov a s k(•scnostl, do
spel skladater k vytvoreniu 
svoJho zatla! posledného kla· 
vlrne ho diela - Apokryfov. Je 
to skladba obsahovo náročne j 
š la a rormovo rozlnhlcJ!Ha, 
ako vyššie uvedené die la. Au· 
tor tu využlva v9razové l zvu
kové prvky schonbe rgovsko
postwebe rnovsk9ch tradlcll, no 
vychádza zo zá kladu rozšlre
ncJ tonality. Podobne, nko 
vsetky Jeho skl adby l Apokry
fy sú vnútorne tonálne contra· 
lizované. 

K ntl zvu svoje J skladby do· 
spel nutor cez litcra tílru Apo· 
kryty s6 napodobeniami au ton· 
tick9ch pre11lôh - so z6me· 
rom vytvorit na no vtipnú pa· 
rarrézu, alebo paródiu. 

Apokryfom v sumotnej sklad 
ba Milos lava Korlnka Ja na · 
podobentna gregoriánskeho 
chorálu, ktor9 sa vlnte r elou 
s kladbou, no nikdy nie v pros 
nej podobe. Gregoriáns ky cho 
rťll (>OVa1uJa IIUtOr za symbol 
prllvldla - doxmy. proti kto 
rému zas tllvn svo js ký postoJ. Z 
formového bludiska s kladbn 
pOsobl dojmom soná tového 
cyklu. Jo tro tčasfová . !l cho· 
rálovou témou monoté mHll r ké 
ho v9znamu. Prvá čnsr 
Br l o s o - lP vys tavaná dra
matl r ky, druhá - C o m o d o 
- (e pOIIIHiá . o.; lmprP'>IOiliStiC· 
kym ladenlm a tretia - Ry t
m l c o - lo nt mit k~ v~ruw tl , 
v závero vyusťuJúca v sláv· 
nos tné finále. 

• Prv6 l!aaf je zložená z 
dvoch velkých dielov. Každ9 
obsahuje cha 1·akterls t1c ké tlsc
ky, ktoré zá rove1'1 vytvára fO ce
lé vety, vetné tlseky, alebo tor
zá viet. Prv9 tlsek prvého die
lu neuvádza pOvodnú chorálo· 
vú meiOdlu, ale začlna témou 
v9smecbu - paródie, ktorá vy
chádza z chorálu a má mo
notématlcký význam. Druhá, 
16-taktová veta motivicky vy
chádza z prvej, ale Jo v zá
vere značno rozšlrená, spraco
vanlm rytmického motlvku, pri 
našaJtlceho malé dramatické 
naplltle, ktoré decrescendova
n9m a crescendovaným trilkom 
zaniká - cez r9chly beh -
do plane a pripravuje t9m zá
rove!\ nás tup druhého úseku 
V druhom úseku prichádza 
vlastná chorálová téma, spre· 
vádzaná flguráclaml témy v9· 
smechu. Figurácie však nie sO 
natolko v9razné, aby zatienili 
dominantnosť chorálovet témY. 
Po presnej reprlze prveJ vety 
prlch4dza 9-taktová veta, po
dobná druhej vete v Ovode 
skladby, ale je oproti prvému 
uvedeniu značne skrátené a 
t91)1 rýchleJšie prlnášo drama
tické naplltle. Zaklal pri prvom 
uveden! ma l záver tejto vety 
degradačnú tendenciu, tento· 
krát r9chly beh, zdvo jon9 do 
oktávy v lnverzlálnom s mero 
vyúsťuje do st a vytvára ver 
ktl gradáciu pred nástupom 
<>krlltoného chorálu, zaznlevajtl· 
cebo prvýkrát v čistej podobe. 

rálom mysticky podfarbené m&· 
dltovanle. Dalšia 10· taktov4 ve· 
ta prináša predchádzaJtlce hu· 
dobné diania v zintenzlvnenet 
rorme. Je r ozšlrená a ukonču· 
Júcl r9chly beh vo f tvori pre· 
chod k ďalšlm dvom vetllm, 
prlnášajOclm kontrestný hudob· 
n9 materiál vo funkcii témy 
v9smochu. 

• Tretia časf Jo zložená z 
dvoch vofk9ch samostatn9ch 
dielov a je rozdelená do vllč· 
šfch vetných celkov. Prv9 diel 
sice pOsobl dofmom rytmickeJ 
rozháranosti, ale Je vetne pra· 
videl ne členen9. Uvádza ho 6· 
taktové súvetie, ktorého pred· 
vetlo má dcgradačnt1 a závetle 
- naopuk - grada č n i• te ndcn· 
clu, vytlsfuJOcu do lomeného 
hehu, ktor9 Je zárove!\ začlat· 
kom medzlvety. Medztvcta, 
ohraničená lomon9ml behmi, 
skr9va ranráry, ktoré prlpra· 
vujtl ná,tup chorlllu . Chorál ze• 
znieva v jemnom pl11no v po· 
prodi zvukoveJ kulisy, známeJ 
UŽ Z modzlvoty. Po znOVUZII• 
zneni f11n rár sa doterez znll· 
my hudobn9 proces obJav! v 
prosnom lnverzlélnom smerr. v 
nov9ch tonl\ln ych v?:ť11hoch . Ce· 
19 tonto diel Je charakte rls· 
tl c k9 zvláš tnou rormovou a to· 
nálnou š truktúrou. Je to auto· 
rova zvláštna kompozičné !lpe· 
rlnlltn, markantne sa pre javu· 
!Oca v Jeho klarlnctovom kon· 
certe. 1\utor tento svojsky orl· 
8lnáll1y kom poztčn9 postup po· 
užil al v te (to skladbe. len }.e 
nlo v pres neJ podobe. a lo Iba 
v nllzno kovltom rlošrnl ... 

Po tonálne J s tránke Je skllld· 
ba s tava ná na volneJ toná lne j 
š truktúro. Nla Je atonálna. To· 
ná lnym cen t rom b9vaJtl chorá 
lové partie. Autor v značneJ 

miero stevie chorál v star9ch 
clrke vn9ch tOnlnách. V prveJ 
času Ja tontllnym centrom tOn 
.. c~ a chorál Je s ta van9 v stup· 
nlcl mlxolydlckoJ s názna kmi 
na fr yglcktl. V druhe j časti sa 
prenáša ce ntrum na tOn "B" a 
chorál za znieva v s tupnici aloi· 
s keJ s fryglck9m záverom. V 
trete( časti autor opúšťa prls nu 
stavbu chorálu v star9ch tOni· 
nách. Neviaže sa na žiadnu 
konkrétnu tOnlnu, Iba charak· 
torom ju prlpomlna. ... 

NaJvtrazneJilm rysom tejto 
klavlrnej skladby Je sp6Jonle 
moderneJ tvukovosll a vtraz· 
aým vlrtuOznym prvkom - 1 

prlzvukovanlm charakteristic
kých rnol nostf nástroja. Pre jeJ 
hudobn6 rei! je charnkterlstlc· 
ké najmä prlrad'ovanle výraz• 
n9ch, charakterove ostro od· 
lllofch fragmentov, ktorfch po· 
l!et Je pre dan6 l!aaf obmedze· 
nf. Tieto aa vyskytuJ6 v rllz· 
nych podobách l sdvlslostlech 
o s4 k sebe prlrad'ovan6 tak, 
aby vo n6jomneJ abUznostl 
tvorili loglck6 hudobn4 formu. 

Vcelku znamená toto dielo 
pr lnos hlavne spojenlm prvkov 
hudobného jazyka s najlep!llml 
rradlcleml vlrtuOzneJ techniky. 

MARIA LETOSTJAKOVA 
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Cesto'tl štvrťstoročia 
k h1tdob1ténlu dneš/~11 

A!.:o orne uz oznámili v mirmlom čísle HZ. udelilo t;láda CSSR piatim slovenským 
umelcom čestný ttlttl Zaslúžilý 11melec Diptomy o ltdeleni če.~tného titttltt odo
vzdal umelcom dňa 26. 1. t. r. minister kult(trJJ SSR - M. Válek. Na zábere -
novovymenovaní zaslúžilí umelci ( sprava): akademický maliar Andrej Doboš, hu
dobný .~kladatet Karol Elbert, akademický maltar Jozef Fedor. hudobný skladater 
Jozef Gre!íák a 96lista oper11 Státneho divadla l' Ko~/r;,, .... 'l•ro.~la11 Hájek. 

Snlmka: ČSTK 

V krát kych intervaloch času. spolu s 
národmi ZSSR oslávili sme 55. výročie 
Velkej októbrovej soctalistickej revoltl 
cie, 50. výročie vzrulm Sovietskeho zuä
Zit a teraz oslavujeme 2S. výročie feb
ruárového vltazslv!l. Vý::nam týcht o ju
btleí je tým cermejin, čím viac si uve
domujeme ich dialekttckii spätosť, ná
l'iilmosť a podmienenosť. Veľká októbra
va socialistická revolúcia ukázala náro
dom celého sveta cestu k pokroku, k 
od~ l ráneniu Vl/kOrtsl'ovallia človeka člo
vekom, /,; t;ylmdooattiu oocialistickej a 
11apokon beztriednej komunistickej spo
ločnosti. V znik pr"ého ~ tátu robotníkov 
a roľníkov - Zräw sovietskych socia
li.~tických republtk - bol ro::hoduj1ícim 
!.·rokom k realizácti revolttčných ideí a 
ideálov, vzorom internacionálnej .~potu
práce a spolupalričnostt robotníckej tr ie
dy a vsetkých pracujtíciclt. V náväznosti 
na sktíse•to.~ti sovietske/to rudu orier~to
vala Komumstická ~trana Ceskoslouen
ska boj pracujúcich našej ulasti za so
ciálnu spravodlivost, k torý vyvrcholil vo 
februári 1948. Odstránením buržoázie a 
prevzatím všetkej moci do vlastných 
rúk, robotnícka trieda a KSC splnila zá
važnú čast svojho dejinllého poslatlia. 
Febntárové víťazstvo je preto význam-

Rozhovor s národným umelcom Miroslavom Kurom 

Keby 
som 
mal 
začínať 

znova e@l 

,.Nie jo treba zvlášť zdôrazňovať, te 
profesionálny balet je prlsna rehola, pl
ná odriekania a kaZdodennej, vera ho· 
dio trvajúcej, ťažkej práce. A predsa by 
som sa ho nikdy nevzdal. Keby som mal 
zai!lnat znova, opäť by som si vybral 
túto najnároi!nejilu tuneleckft _profesiu 
- balet .•. " hovorf šéf baletu Státneho 
divadla v Brne, národný umelec Miro 
slav Kúra. .,To nlo jo iba moje povola
nie, to le zmysel celého miljho života. 
Aj moja manželka, zaslú!:llá umelkyňa 
Jarmila Man!llngrová slúži rovnako od
dano tomuto poslaniu." 

e Za~lotky? Baletnll školu som nav
števoval v Brne. Mal som jedenásť ro· 
kov , keď som začlnul a mojfm prvým 
u~itcfom bol šéf baletu brnenského Ná 
rodného divadla Ivo Váňa· Psota. Ked 
som mal šestnás(, s la! som sa členom 
brnenského balelu [ r 1940 l Ke tr PsotH 
odišiel do Amerilty. naslupila na jeho 
mtesto Mália Cvejli!ová, ktorá prejavila 
z(iulom o moje schopnosll a umožnila 
1111 vystupovat v mal9ch sólach. Prišiel 
Totalelnsatz a ja som sa ocitol v továrni 
v Norimbergu. Mal som však možnost 
pJ·acovnt v tamojšom divadle, lnkže toto 
modzlobdobio nevyšlo nazmar Roku 1944 

som utiekol do Brna a Ihneď po oslobo
denl som pomáhal reštaurovať brnenské 
divadelnlctvo. 

e P9tate sa na majo spomienky na 
činnost v Bratislave. Do Slovenského ná
rodného divadla som sa dostal ako vo
lak. POvodne som narukoval do Košic, 
9 niekoľko mesiacov ma však prelol:!ll 
do Bratislavy. Spočiatku som tu vystu
poval ako host, onedlho už ako riadny 
~len Národnčho divadla. Tak, ako mám 
krásne spomienky z Košic na r laditora 
J. Bo.rodáča, som rovnako vďačný vteda j 
šiemu bratislavskému rladltefovl A. Ba
garovl za pomoc, ktoru mi poskytol po 
~as môjho pôsobenia v tomto divadle. 

Prvou úlohou M. Kuru na javisku SND 
bol princ v Cajkov:!kom Labuťom jazere. 
Po tomto balete naš tudoval Rudol f Ma 
r.harovský Cajkovskébo Talianske ca p· 
rlr.cio. Na Cojkovského hudbu vznikol 
milostný prlbeh Lucie a Giovanniho pri 
vlnobranl v malej talianskej dedinke 
Hlavnú úlohu alternoval M. Kúra so St. 
Remarom. Spolu s touto jednoaktovkou 
naiítudoval Macharovský e!ite Schnmao· 
nov Karneval a Seherezádu od N. Rim
ského-Korsakova . Kurov Harlekýn bol 

( Pokračovanie na 8. ~tr.) 

O uplikciru :Uit·ertll' oUát,ro;< {!/Jo •J ••rwe•n /JrOI'<dw zasadrlu· 
t trt plt!tl UV KSČ o OV KSS •Jo pracu ,. lldt·etn kulltíľfl 
rok'HJ(I/t /fi /Wirldra t r t• Bratt.~lw e ·• 11a celoslovenskej 
porade - ,.edtíct odborov kulturu KNV , ONV a NV hlav
l'léh,. "le.,la Brl'ttr.~laua ?ástupcouta slot:en~kýclz minister
sttet· " tCal§í Jculttím1 :'JrUCOimíci Cle•1 P•ethedníctva OV 
K'iS mmi~tcr 1wltúrll SSR Mcroslau Válek vychádzal 110 

• vojom prejave zo základného poslania kultúry: účinne 
lpolupôsobiť pri výchove socialistického človeka. 

lludobnt' vy:;ieiwlle Cs ru::lttusu u Bratislave uskutočni 
,. tomto roku prt prílei itostt 25 výročia Víta:mého februá· 
·a !l 50 oýročta Cs. ro-zhlasu CIJklus de.~il'ttich priamych 
prenosov u prflg ramouom cykle .,Spevom k .~rdcu" , ktoré 
lmde vystelaf raz mesačne Prvtí zbor . ktorý vystúpil pri 
tejto príle:it flsti (drla 21 Jnmtára t r. ) u Koncertne} siem 
C~ •uzhlasu 'W Vajan •kého nábre~t nol spevácki/ zbor Lúč
nice - pod vedením dirigent a dr. Stefana Klimu 

Snfmky: CSTK 

ným medzníkom v živote nášho l udu, 
že sa utvorili základné predpoklady pre 
budovanie socializmu a socialisticke j 
spoločnosti v na!íej vlasti. 

Popri plánovitom rozvoji materiálnej 
základne, Február utvoril aj nikdy pred
tým nevldané možnosti rozvoja kultúry 
a umenia. Revolučné idey sa odrátali v 
nových literárnych, hudobných, výtvar
ných, dramatických l fil mových dielaclt; 
zvýrazňovali oovfi dobu l nové t enden
cie a ako !ivý prúd strhúvali zo sebou 
aj kultúrny front k tvor be za úplné vf· 
t'azstvo Idei socializmu a celospoločen· 
ského pokroku. Bilancia umeleckej čin
nosti z prvých rokov novej epochy " 
nailef vlasti je pozoruhodná. Kultúrny 
život obohatili viaceré cenné hodnoty, 
ktor6 pomdbali [ormovať základy nové
bo socialistického umenia i kvalitatlvne 
novlí spoločenskú vedomie. Oo činnosti 

tvorlvýcb umelcov úspeiine prenikali 
ideovo-estetické kritériá socialistického 
realizmu. Hudobné umenie sa obohatilo 
viacerými hodnotnými dielami - oper
nými, symfonickými, kantátovýml l pies
ňovými. Nemoiino nedoceniť taktie! vý· 
znam tvorby pre umelecké súbory. ob-

. last populárneJ hudby i v etky ostatná 
!ánre. Hudba sa stala v oaliich pod
mienkach zrkadlom doby a pokroku, 
oslavou historického vfťazstva nášho 
pracujticeho Judu. 

Sturtstoročnú cest u hudobno-umelec • 
kého uýuirtu po:mamenalt aj čias toč.•té 

netíspechy. Nie u~etko, čo vyšlo z utltlt 
a r úk našich tvorcov. znamenalo ideovu 
a umelecký prínos. Najmä 60. roky do
kazujú, ze odklon od soclaltsticko-rea· 
listíckých pozícií vyplynul z nedo.~tatoc

•lého uvedomenia ~i ideovo -umeleckej 
funkčnosti umeniu u socialistickej ~po
loiJIIosti; vyp!yrtul aj z mylných ideovo .. 
estetických 11ázorou samotných t uorcou, 
ktorl podliehali nesprávnym vplyvom Cit· 
d::ích rdcologií, atc ttež zo snahy pouy ... 
souat tvorivý experiment •tad socwli~ 

tiekli ideovo.~! a obsahovo.~r t vorb/l Na
.~~ .~tramcki i státlli predstauite!io UIClC• 

lcrát vyslovili názor, že umenie má pra
vo tta eJ'periment, be:: ktorého v wne .. 
ní niet pokroku. Ar;sak dom1íšCať rítws• 
trost experimetttu. je uzdy vecou .~am ot
ného t vorcu. To platilo vždy, plati aj 
pre dnešok a budtícnost. Bez zretcla na 
kult tí mo-výchovné potreby spoloimos ti 
ie kazdý umelecký čm viac-meneJ vo 
pred odsrídett!í tta zabudnutie a zá11ik. 

Februárové víta:tstvo pracujúceho ru 
du v C:SSR otvorilo hrány plnému kultťir· 
nomn rozvoju. Avšak samotný Február, 
ako inšpiračný zdroj, okrem nickoľkvr.h 

i:est nS•ch výnimiek, nestal ~a dosiar e!Hn 
~ast ým níimetom [Iri! nmo1t1cké zobraze
nh: tohto histnrického rncdznfka. al;! 
tvorcovia ~r. ustiivajú JlréÍYe Februáru sta
lyml dli nikmi. A tJredso je to téma 
~úca pre každý hudobný :táoer, najmä 
však OJJOru, symfóniu i d'alšie útvary, 
t~torii by SJJrftomiwvalí muoumontalitn 
veľkého spoto~enskóbo prelomu. alla 
socialistická hudobná kultú ra je živnu 
sút!aston celospolo!:enskéhu diania. Má 
svoje veľkŕ. zázemie v spolol:enskom zá
ujme, ale práve tým kladie čoraz väčšie 
nároky na svojich tvorcov. Nedávny 
z jazd Zväzu s lnveoských skladaterov jas
ne formuloval cesty ďa liíieho ideovo
umeleckého vývinu. Teraz nastal cas pri· 
stúpiť k realizovaniu týchto zámerov. 
v tematickej škále by nemal chýba( 
a ni Víťazný február. 

MICHAL PAJ..OVé~ 


