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V slovníkových výkladoch pojmu fond nájdeme okrem iného
aj tieto: fond = súbor hmotných
a peňažných prostriedkov slúžiacich určitému ciel'u; kultúrny
fond = súbor prostriedkov urče
ných na podporu tvorivej činnos
ti v rôznych odvetviach umenia.
v eeskoslovensku pred tridsiatimi piatimi rokmi vznikali kultúr' ne fondy - literárne, hudobné,
výtvarné - s pridelenou funkciou
hospodárov s prostriedkami, ktoré socialistický štát vyčleňuje na
vytváranie podmienok pre vznik,
rozvíjanie a šírenie umeleckých
hodnôt. Slovenský hudobný
fond so sídlom v Bratislave bol
založený 1. júla 1954 na základe
autorskéhQ zákona č. 115/53 Zb.
Pôsobí v rámci Ministerstva kultúry SSR, riadi ho výbor menovaný ministrom kultúry a zložený
z členov Zväzu slovenských skladatel'ov a koncertných umelcov.
Slovenský hudobný fond (ďalej
SHF) má spomedzi organizácií
a iititúcií orientovaných na hudbu najužší kontakt so slovenským skladatel'ským zväzom,
s ktorým ho spája spoločný ciel'spoločenské uplatňovanie slovenskej hudby - a s ktorým najbstejiia participuje na fôznych
aktivitách (o. i. Nová slovenská
hudba, Prehliadka mladých koncertných umelcov, skladatel'ské
a interpretačné súťaže, semináre, kolokviá, ale i prehrávkové
a besedné stredy v Klube skladateľov SHF). Ťažiskom činnosti
SHF je podpora tvorivej práce
slovenských skladatel'ov, koncertných umelcov a muzikológov, vydávanie súčasnej slovenekej hudobnej tvorby a jej propag6cia doma a v zahraničí. SHF odmeňuje hotové skladby a poskytuje tvorivé objednávky a štipendiA na vytvorenie nových. Do pôeobnosti fondu patrí aj starostlivosť o umelcov v sociálnej oblasd. neto činnosti SHF vykonáva
prostredníctvom svojich útvarov
1 účelových zariadení. Má vlastnú výrobu notových materiálov,
archív a požičovňu . V roku 1964
vzniklo Hudobné informačné
ltredisko SHF s úlohou dokumentačnou, informačnou a propagačnou doma i v zahraničí (okrem iného vydáva informačné
1 propagačné materiály, od roku
1973 každoročne poriada prehr6vky slovenskej tvorby pre
ltekoslovenských a zahranič
ných dramaturgov a zástupcov
hUdobných inštitúcií, od polovice eedemdesiatych rokov pripravuje letný komorný koncertný
cylclu1 v Klariskách, v štyroch jazykových mutáciách
vydáva
ltvrťročník Slovenská hudba).
V roku 1986 SHF otvoril v BratíIlave-Petržalke stredisko Hudba
1 ml6dež, klubové zariadenie na
lfrenie hudby a umenia vôbec
Medzi deťmi, mládežou i pedag6gmi, no súčasne aj predajňu
l6t z vlastnej produkcie i nôt,
knfh a gramafónových platní
1 vydavatel'stva Opus. Samozrej• · červenou niťou, vinúcou sa
detkými podujatiami je súčasná
lloveneká hudba. SHF spravuje aj
IOub ekladatel'ov, Domov sloven-
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ských skladatel'ov v Dolnej Krupej (od 1977) a Tvorivý domovBellov dom v Omšení (od 1988).
V rokoch 1964-1972 pôsobilo
pri SHF hudobné vydavatel'stvo
Panton (hudobniny, ale aj knihy),
od roku 1976 funguje Vydavatel'stvo SHF, orientované na vydávanie komornej, zborovej a inštruktívno-prednesovej literatúry.

Takáto je v stručnost i podoba Slovenského
hudobného fondu , výpočet j eho l•i nnoslí,
pravda, nie je zďa l eka úplný. Priestor pre
rozhovor využime na priblíženie toho, čo nového sa v živote SHF nedávno udialo a dnes
deje, ako si SHF pripravuje výzbroj na ďal šie
roky práce. Slovenský hudobný fond mal po
desat'ročia d ôležité miesto v slovenskej hudobnej kultúre ako podporovateľ tvorivých ·
aktivít našich umelcov. Taká je jeho pozícia
i dnes a zdá sa, že v súčasnýc h kritických analýzach či nnosti tých, čo majú v opatere slovenskú hudbu na SHF- v porovnaní s inými
- frekventuje pomenej. Azda i preto, že " fond
má fond", ktorým môže vyl epšovať existenčnú základ1iu potrebnú pre tvorivú prácu?
- Nerobme si ilúzie . že nás majú všetci radi,
a ni skladate lia nic. Prečo? Tohoto problému som sa dotko l už na VII . zjazde Zväzu
slovenských s klad a t eľov. čo s i vyše roka,

po tom. ako som naMúpil d o fu nkcie riaditeľa SHF. J e naprík lad všeobecne zná ma
nahlas i po tichu vyslovovaná urč it á nespokojnost' autorov s rozmnožovaním č i vydávaním no tových materiálov - s touto pre
hudbu ex i ste nč no u o tázko u. Výroba no t je
takisto s t1 čas ť podpornej či nn osti fondu. na
to sa ne raz a koby zabúdalo ...
Teda tak , ako na základné formy podpornej a stimulačnej činnosti SHF, nie je na ňu
právny nárok?
- Á no. i tom som chce l pripomenúť . ale i to.
že do sféry podpornej činnosti spadajú napríklad aj prostriedky vynak ladané na d omácu i za hraničn ú pro pagáciu tvorcov
a ich die l. Vrátim sa však k výrobe nô t.
Snažíme sa všemožne a k ce ptovať potreby
a po žiadavky , aj za cenu prcťaže ni a nášho výrobného útvaru, pre kto rý sú v jeho
momentá lno m personálno m . strojovom a
donedávna i priestorovom vybavení veľký
mi sústa mi naj mä prehliadky novej slove nskej hudby, ale aj saturácia ďa l ších potrieb
nášho hudobného života . Veď napríklad
len za a rok 1988 pre Požičovňu a no tový
archív bolo vyrobených 135 nových titulov, z toho o rchestráln ych a hudobnodramatických 19, komo rných 57, zborových
ll , sa rhostatných pa rtit úr (xeroxom) 48.
Ak už vyratúvam čas ť úrody roku 1988,
ktorá je výsledkom našej č innos ti , rád by
som spomenul aj 24 vyrobených titulov nášho vydava teľstva . množstvo d o tl ač í celý.ch
mate rh11ov i samostatných partitúr starších

skladieb pre prevádzkové potreby pož i čov
ne a na propagač n é účely . ako i výrobu neno tových tl ačí. .. Nerád by som o huroval č i
unavoval č ís l a mi , no možno dakedy je cez
ne d o bré pripomcnút' aj s kutočnosti , kto ré
i n áč ostávaj ú zviičša iba v správach o výsledkoch č inn os ti a v rozboroch hospodáren ia. Už ro ky poci ťuje nedostato k priesto ru pre svoj u či n n osť. v posledných mesiacoch sa tento problém do sť vyostri l.
Fond však takmer dve plné desaťročia svo·
jej č innosti mohol vykonával' na miniatúrnom
priestore na Gorkého ulici agendy , pokiaľ sl
pamätáme už klasické, podnes pestované,
a navyše tu pôsobilo zopá r rokov aj vydava·
te ľs t vo Panton, ktoré okrem nôt vydávalo aj
knihy. Priestory na Fučíkovej ulici, do ktorých sa SHF zač i a t kom sedemdesiatych rokov
prest'ahoval, sa zdali byť predsa dostatočne
primerané ...
- Nezabúdajme, že dnes si už pripomíname
35 . vý roč ie SHF, pribudol počet autorov,
skladieb, fond navyše postupne pribcral na
seba rad nových t1lo h, nových aktivít . Voľakedy boli napríklad s polygrafiou dobré
a naj mii pružné ko ntakty . u m iestniť tl ač
hudobn ín, a le aj knižných titulov nebolo
také zložité. Ale už ni eko ľko rokov náš
fo nd v tl ač i a ren s k ých t1ko noch musí byť sebes t ač n ý. Vydávanie kníh j e zatiaľ naším ,
dúfam . že nic až v ďa l ekej budúcnosti naplne ným sno m, pretože náš knižný ed ičný
plán by sme určite ihn eď dokázali titulmi
( Po kračova ni e na str. l O)
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Hudobné
kalendáriu"'
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1. 7. 1784 zomrel Wilhelm Friedeman Bach,
nemecký sklad at eľ a organista,
syn J . S. Bacha (nar. sa 22. ll.
1710) ~ 205. výročie
1. 7. 1824 narodil sa Samuel Ormis, sloven·
ský pedagóg a zberatel' l'udovej
slovesnosti (zomrel 18. IO. 1875)
- 165. výročie
l . 7. 1964 zomrel Pierre Monceaux, fran·
cúzsky dirigent, niekol"ko rokov
s polupracujúci s Ďagllevovým
Ruským baletom (nar. 4. 4. 1875)
- 25. výročie
2. 7. 1714 narodil sa Christoph Willibald
Gluck, nemecký skladatel', operný
reformátor (zomrell5. ll. 1787)
- 275. výročie
2. 7. 1939 zomrel Otakar Maták, český
operný spevák (tenor), sólista Národného divadla (nar. 5. l. 1872)
- 50. výročie
3. 7. 1854 narodil sa Leo§ Janáček, český
skladateľ a teoretik (zomrel U. 8.
1928) -135. výročie
3. 7. 1889 narodil sa Alfred Orel, rakúsky
hudobný historik, dlhoročný vedúci hudobného oddelenia Viedenskej štá tnej knižnice- 100. výroči e

4. 7. 1904 narodil sa Artur Malawski, pol'·
ský skladateľ- 85. výročie
5. 7. 1889 narodil sa Jean Cocteau, francúzsky spisovatcl', ideový vodca
a spolupracovník Parížskej §estky
- 100. výročie
5. 7. 1914 narodila sa Annie Fischerová, maďarská klavfrna virtuózka, známa
najmä interpretáciou diel F. Llsz·
ca a R. Schumanna- 75. výročie
6. 7. 1749 narodil sa Friedrich Wilhelm
Rust, nemeck)• skladateľ, pedagóg a hudobník, ovládajúci hru
na viacerých hudobných nástrojoch - 250. výročie
8. 7. 1914 narodil sa Billy Eckstlne, americký džezový spevák a in§trumentalis ta - 75. výročie
JO. 7. 1904 narodil sa Franti§ek Ua Krejčí,
český s klad at cl' a dirigent, zaslúžilý umelec (zomrel 6. 3. 1968)
- 85. v)Točie
1
IO. 7. 1919 zomrel Hugo Riemann, nemecký
hudobný teoretik, jeden zo zakladatel'ov modernej hudobnej vedy
(nar. sa 18. 7. 1849- 150. výročie)
- 70. výročie
15. 7. 1929 zomrel Hugo von Hofmanstahl,
rakúsky básnik a libretista, dlhoročný spolupracovník R. Straussa
(nar. sa l. 2. 1874) -60. výročie
16. 7. 1904 narodil sa Goffredo Pecrassi, taliansky skladatel'- 85. výročie
18. 7. 1949 zomrel Vítt'!zslav Novák, český
skladatel' a ped agóg, ná rodný
umelec (nar. sa 5. ll. 1870) 40. výročie
18. 7. 1939 zomrel Witold Maliszewski, poľ·
skj'•s klada tel', žiak Rimského·Korsakova (nar. sa 20. 7. 1873)
- 50. ''ÝJ'očie
20. 7. 1894 bola v Karlových Varoch predvedcná symfónia e mol - Z nového
sveta Antonína Dvoráka v európskej p remiére - 95. výročie
24. 7. 1909 narodil sa Sa§a Popov, bulharský
dirigent, huslista a husl'ový peda·
góg - 80. výročie
25. 7. 1739 zomrel Benedetto Marcello, taliansky s klada tel' a básnik (nar.
sa 2. 8. 1686) - 250. výročie
29. 7. 1884 narodil sa Boris Vl adimirovič
.-\safje,·, so\ietsky hudobný vedec
a skladatel' (zomrel 27. l. 1949)
- 105. Y~TOČie
JO. 7. 1899 narodil sa Gerald Moore, anglic"5· kla,·irista - 90. výročie
31. 7. 1919 narodil sa Norma n Del Mar, anglick)· dirigent, stá ly hosť orchestra BBC, v repertoári presadzoval
najmä súčas nú hudbu - 70. výro-

Akcia na zaiDyslenie

Tento rok sl Koil6anla prlpomfnaJú 200. výro61e existencie hudob·
ného divadla vo svojom meete. Tomuto jubileu bola venované aj
111. muzikologické konfenncla v rémcl XXXIV. koilckej hudobnej Ja·
ri, ktoré sa pod názvom 200 ROKOV HUDOBN~HO DIVADLA V KOltCIACH konala du 24. m6ja v itúdlu ID Smer. Sú~ou podujatia bo·
lo lnitalovanle rovno~ výstavy vo vstupnom prlastora itúdia
a predstavenia opary ID. Uaportaclaterom podujatia bola KP ZSSKU
v Koilclach, ID v Koilclach•
výbor mesta Koifc. Vedeckou ,
tajomnf6kou
Maran61nové.

______..

Súčasťou košickej muzikologickej konferencie bolo i slámostné otvorenie \j•stary 200 rokov hudobného dh11dla v Košiciach.
Snímka Peter I{JÚdušek
Cie ľo m poduj atia bolo zac h y ti ť sledova nú
histó riu v čo na jširšom zábe re, preto boli do
programu o krem dvoch hlavných referátov
zahrnuté i ko re fe ráty, kto ré svoj im zamera·
ním sice s danou témou koreSpondovali, svo·
jím obsahom a spracovaním však a ni zďa leka
nespfr,ali kritériá, kladené na tento druh vystúpenia. (N . B. Tú to d iagnózu by sme mo hl i
- alebo už konečn e mali?- ko nšt a tovať i pri
iných , oficiá lnejšie a ve ľkol epej ši e sa tvária·
cich podujatiach , označe n ých ako muzikologická konferencia .) Do tejto séri e môžeme
za rad iť info rmáciu o divadelných budovách
v Košiciach (M. Mihóková), o dirigentoch ŠD
(L . Urbančlková) , sólistoch opery ŠD
(R. Skfepek), o zastúpen i českej a slovenskej
opery na scéne ŠD od roku 1945 (J. Bukovin·
ská) a o baletných predstaveniach ŠD od roku
1948 (A. Dlhopolcová a J, Cakociová). Vo
ve ľkej miere tu išlo iba
v ýpočet faktografie·
kých informácii bez pokusu o zovšeobecnenie.
V chystano m zborníku z ko nfere ncie však
svoje miesto ná jdu - v p rípade , že ide o úda·
je presné a úplné, môžu po náležitej rc dakč·
nej ú prave plni ť úlohu hesla.
Jadro konfere ncie tvorili už spo me nuté
dva hlavné refe ráty. Mária Potemrová sa za·
me rala na Premeny hudobného divadla v Ko·
šiciach v rokoch 1789-1945. Vo svojom p rí·
spcvku sledovala me tamo rfózy spol oče nskej
fu nkcie di vad la na pozadí štátnopolitických
a ku lt (r rnych zmien. V rámci vopred vymedze ných histo rick ých e táp (I. Obdobie
vrcho lné ho feudalizmu 1789- 1848 , ll . Obdobi e uhorského kapitalizmu 1848- 1867- 1918,
III. Obdobie čsl. kapitalizmu 19 19- 19381945) s kúmala základné o rga nizačné o tázky
d ivadla vo všeobecnosti a špeciálne v oblasti
hudobné ho divadla , aby mo hla n a zn ač i ť ,
v akej o rga n iz ač nej fo rme , kto a komu hral.
Za ďa l š í závažn ý p ro blém považovala autor·
ka dra maturgický pro fil divadla a po kúsila sa
n az n a či ť i problémy vývoja hudo bno-divadelnej krit ik y v Košiciach. Po te mro vá sa vo svo·
jej práci opierala o bohatý pra mcnný mate·
riál, čo sa od razilo i v rozsahu práce (vzhľa 
dom na charakte r poduj atia sa javil ne únosný, v pu bl ikov~ n ej for me však bude vďač
ným p ríspevkom k d ejiná m našej hudobnej
kultúry). M . Potemrovej sa podarilo prekro·
čit' h ranicu, oddel'ujúcu základný výskum od
zovšeobeciíuj(rcich záverov , výsledkom čoho
je v yčerp á vajúc a charakteristika jednotlivých
období.
O podobný prístup sa pokúsila v naslcdu·
júcom re fe ráte (Reflexie k vzniku a vývoju
operného súboru v Košiciach od roku 1945
z h ľadi ska dramaturgie) i Edita Marenčino·
vá. C i eľo m jej referá tu bo lo podať vymedze-

rá adresnými pripomienkami na margo kéd·
rovej práce v súbore (sól isti i zbor), kontak·
lov medzi na§lmi hudobnými učilišťami a košickým divadlom, ale i na margo umeleckej
kritiky v Košiciach vzniesla rad výstižných
postrehov, pripomienok a konkrétnych névrhov, čím prinútila auditórium v rátiť sa späť
do reality.
Záve reč n ý bod podujatia sa preniesol z nie
práve kultúrneho p rostredia štúdia SD Smer
do košického DK R OH , kde sa opera SD
prezentovala pred poloprázdnym hľa disko m
(mimochod om , účasť na konferencii nebola
o n ič povzbudzujúccjšia) vydarenou ostatnou
inscenáciou Mozartovej Figarovej svadby.
Ako už bolo mnoho krát konštatované aj na
stránkach nášho časo pisu - dočasn ý domov
ŠD , ve ľká sála DK nic je akusticky vhodná
a ani moderné riešen ie interiéru nedokáže
vyvolať" o nú správnu opernú atmosféru. Dô·
sledkom toho sa môže stať , že divák sleduje
predstave nie racionálne jšie, a teda snáď i kri·
tickejšic. Ako sa teda javí Figarova svadba
v tomto svetle?
Už i priemerne vnímavý a vyspelý divák
mohol sl edovať režij ne premyslený a rozo.
hra ný pri beh perma nentné ho boja nového so
starým (rež. B. Honča rivova), umocnený
hrou s kostýmami (i mplantovaná postava
kr aj čí ra po núka grófovi možn os ť odieť sa do
,. nového ša tu", dobové -zmeny na Zuzanki·
nom kostýme. Figaro p redbiehajúci dobu
a v závere d eja p richádzajúci vo fra ku), ale
i scénickým riešením (gró f nic je schopný
pre k roč iť p rah doby - t. j. prah Figarových
.. moderných" dverí). Tvorcom kostýmov
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U rčite stojí za
prejsť, ostanú

to, všetkým "Almavivom" postaviť do cesty "nové dvere". Ak nimi nevedia (alebo nedrCli)
nenávratne za nimi. (Slovo režisérky z programového bulletinu Figarovej svadby s llust~

ciou J ána Hončariva)
nú problematiku v polo he do k u mentač n o
· histo rickcj a analyticko· kri tickej. (V prvej
ča s t i referátu sa venovala vzniku Východoslovenského národ ného divadla , spojeného
s me no m jeho prvé ho ri adi teľa J . B orodáča
a v d ru hej sa sústredi la na analýzu dramaturgie súboru. rozdelen ú z h ľad i sk a štyroch ča·
sových e táp). Žiaľbohu , autorke sa temer ne·
podarilo vymanil' z polohy dokumentačno·
· historickej , a teda jej rozsiahly príspevok ne·
pre kročil h ranice základného výskumu .
l d ru hý p ríspevok E. M arc n či n ovcj - Marginá lie k prvé mu uved eni u slovenskej opere·
ty v Košiciach bol presýtený info rmácia mi
a jeho zarade nie medzi koreferáty vyznelo
neorganicky. Silvia Fecs ková prezen tovala
výsled ky (vlasm é ho ?) sociologického výsku·
mu. ktorým chcela z i st i ť oh las p redstave ní
operného súbor u ŠD vo východoslovenskom
regió ne. Výsledo k tejto práce sa zúži l na
ko nštatovanie , že radový po lu ch áč dáva
pr ed nos ť operete p red opero u. Rozprávanie
Ľuby Ballovcj o mieste hudby v ško lských
hrách so z rct eľó m na tradície Východ né ho
Slo venska bolo síce zaujímavé. a le v zh ľad o m
na zameran ie podujatia vyznelo miern e im·
provizovane.
Ožive ním jed nan ia košickej ko nfere ncie
boli osobné spomienky zasl. um . Gizely Veclovej na prácu v košických operetných produkciách. ale najmä záve reč n é vystúpenie re·
žisérky opery Š D Blaženy Hončarivovej , kto-

i scény je ambiciózny J án H o n čariv. Hrdina·
mi večera- speváck y i herecky- bola Zuzan·
ka Alžbety Mrázovej, Figaro host'ujúceho
Dušana Jarjabeka a Cherubfn J any Havranovej. Speváckym p rísľu bom je i Grólka Ivety
Matyášovej, i keď dopos i a ľ sústredená viac
na vokálny p re jav než na herecké stvárnenie
postavy. Ostatn í ú činkujú ci- i· keď vokálne
nic vždy spôsobilí - pomohli svoj imi herec·
kými výko nmi podržai správny .. ťa h" pred·
stavenia . Vysloveným sklamaním bol pn
mňa výkon orchestra , klesajúci neraz pod
hranicu dobrého vkusu (ťaž ko pádnosť. ryt·
mické nepresnosti, základné technické ne·
d ostatky - p rstová tech nika, intonácia atď).
Na základ e jed né ho poč u t é h o predstavenia
si netrúfam poveda ť , č i ide o n eschopnosť
alebo o nedo statoč n é naštudovanie (dir. JÍI
Drietomský). So m však presved čený. že h•
dobnlci, ktorl nie sú schopn í dodržal' profesionálnu disciplínu (ob l eče n ie. príchody a ocJ.
chod y počas p rodukcie! ) . nemôžu podať Ili
profesio nálny výkon. Rieše nie?- Je v rukách
u meleckého vedenia súboru ...
Výsled ný dojem z návštevy košickej kon·
fc re ncic? Mysl ím, že v budúcnosti pri podobných jubileách bude efe ktnejšie koncentrovať vynalože né úsilie i fin a nčné prostriedky
do vydan ia hod no tnej " pamät nice", ktorá sí·
cc bez .. ve ľk é h o gesta'·, ale o to spoľahlivej·
šic bude s l ú ž iť ako zdroj informácií a poutenia.
JURAJ DÓ$A

nerálny tajomník ÚV KS(' Miloš Jake§, člen
Predsednícn·a a tajo mník ÚV KSČ Jan hjtík, ,·edúci oddelenia ÚV KSt Miloslav Doč
kal, \'edúcl činitelia federálneho zhromatdenia ČSSR, podpredsedovia a ministri vlády ČSR a cfaJšie osobnosti nášho politického, vtrejného a kultúrneho f ivota. 1\ledzi
hosťami boli aj členovia praiského diplomaCiekého zboru.

K naštudovaniu posledného
s)mbolicky spojili umelci z Cesll.oslotwj
a Rakúska - \'ledens k)· Toni~OIIISt•~•
Cer, PraJ.ský Dlharmonlcký
speváci Lýdia Ágltová.
rosia,· Kopp a Ján Galia.
léfdiriaent orchestra lsaac Kalrabltellil

č ie

Oprava

V Rt:VUE: II Ž č. 12/M!I na str. IO v príspe\'•
ku h ·a na Hrušovs kého vypadlo (v stred e
3. stfpca) meno V. Godára. Veta mala správne znief: ,.,Myslím si, že nik nebude k,·a linkm·ať napríklad Godá rcne diela ako nesú·
ča!>n é, starinárske, len preto, že nie sú hľa
dačské v zm~·sl c technologického experimentu." Za chybu sa a utorcni os pr,jlvedlňu·
jeme.

e

:tÁVUF~(NÝ KONCER"ľ 44. HUDOBNÉHO n :snVALU PRAžsKÁ JAR.
Tóny De,iatej symfónie Ludwiga ,·an
Beethovena s humanitn)m posolstvom zá,·erečnej Ódy na radosť na text hiedricha
Schillera zamlli -večer v 1Jazclovej sále Paláca kultúry v Prahe 44. medzinárodný hudobn ý festival Praiská jar 1989.
Na slávnostnom koncerte sa zúčastnil ae-
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27 . a 28 . a príla. Georg Frie·
drich Hä ndel: Concerto Grosso
op. 3 č. 4; Sidney Grolnic: Cavatina; Joseph Haydn: Koncert
pre violončelo a orcheste r D dur; Franz Schubert: Ouvertura in C ; Samuel Barber: Adagio
pre sláčikový orchester; J oseph Haydn: Sym rónia B dur č. 77. Koncertní sólisti F ila delfia.
Dirigent Marc Mostovoy. Sólista Bor is Per ga·
men.~ikov, violončelo .

Hostia zo Spojených štá tov ame rických prišli
do Bratislavy s pestrým , no d ra maturgicky
ideálne vyváženým koncertným progr a mo m .
Prezentovali svoje muzikantstvo na pla tforme . kto rá bezpochyby po tešila ucho a dušu
každého prítomného pos lucháča - " liebhabera", č i odborníka. A čo je najpozitívnejšie,
účinkova n ie zah ra ni čn é h o a nsámblu koneč
ne vytvorilo vhodnú príl ežitosť konfrontovať
u nás zaužíva ný inter pretač n ý štandard
s iným, umelecky vysoko erudovaným po hľa
dom na problem atiku inte rpre tácie isté ho výseku fondu svetove j hudobnej lite ra túry .
Prvým krokom na ceste k vynikajúcemu zážitku bolo Concerto grosso G. F . H ä ndla .
Concerto F dur poch ád za z H ä nd lovho o pusu
3, teda z prvého cyk lu skladie b to hto druhu ,
ktoré inklinujú skôr k mode lu ta lia nskeho
koncertu, než k vykryšta lizova nému concertu grossu (a ko ho pre dstavuje ma jstrov op .
6). Tomu zodpoveda la aj koncepcia Filad e lfských koncertných só listov a dirigenta Ma rca
Mostovoya. Hä nde l bol zvukovo deliká tny ,
krehký, no maximá lne p repracovaný z hradiska linearity vo fugátových ú sekoch , z hradiska rytmicke j zOSÚJa de nosti V interpre t ačne
obtiažnych hä ndiQvských bodkovaných rytmických mode loch , a ko aj z hľadiska verti·
kálneho súzne nia nást ro jových skupín . V hre
muzikantov vlá dla pohoda a suverénny na dhrad nad re produkovaným d ielo m . Z vyv~že
ného ansámblu vyniko l v só lových úsekoch
predovšetkým zvuk p rvého ho boj a, ná dhe rne zafarbe ný , tvo re ný na báze perfe ktnej
prstovej a dychovej techniky. Po e fe ktno m
Händlovi nasledova lo pôsobivé inte rmezzo
v podobe Cavatiny Sidne yho G rolnica inter-

pre tova né s nad šením a tvorivým zápa lom .
Svojo u bezprostrednosťou navodilo priaznivú a tmosfé ru pre nasledujúce číslo pro gramu , pre Vio l onče l ový ko ncert O dur Jo~e ph a
Haydna . Die lo , kto ré p a trí k repe rtoá rovej
abecede každ é ho zdatné ho vio l on čeli stu zaznelo v plnom majestá tno m lesku , brila nc ii
a sponta neite vďa ka výkonu Borisa Pe rgamen šči kova , ktorý nezaváhal a ni na o ka m ih
a solídne naplne nú R e dutu nasýtil š ťavn a t ý m
tónom , vnúto rným pulzom , ne ustá le pritomnou te nzio u v tvore ní každej frázy . Haydn žil
a dýcha l od p rvé ho ta ktu až k závereč né m u
a kordu , hra sólistu a orchestra nedovolila posluch áčovi upadnúť do pe rcepč n ej krízy. B .
Pergam e nščikov dispo nuje bravúrnou technikou o bidvoch rúk , čo mu u možňuj e p lne
využiť boha té zvukové možnosti pre krásne ho
nástroj a. Pritom sa však a ni na okam ih n espre ne ve ril štýlovej čis tote, takže Haydn z nel
a pôsobil prevažne " ima n entnos ťou " je ho
kompozičn é ho štýlu. B ol to ho dnotný výkon
a tomu e kviva le ntný hudobný zážito k . T e n sa
od víj a l aj v d ruhe j čas t i progra mu - najskô r
v r ámci Schubertovej mla distvej O uvertúry
in C. Filade lfsk í ko ncertn í só listi kompe nzova li svojo u hro u štýlovú n evy hran e no sť Sc hubertovho die la , kto ré te da ideá lne sp lnilo
svo ju i ntrodukčnú funkciu. B ar berovo Adagio pre sl áči ky isto tne chytilo za srdce pre važnú čas ť posluch áčov - ta kisto vďa ka výkonu muzikantov, kto rý v sebe o bsahoval
prvok expresívnosti , no bol mimo ria dne disciplinova ný a kore ktný . S a moúče lno sť tu nenašla svoje m iesto . D ra ma turgic kým vrc holo m druhej polovice progr a mu bolo opať dielo Josepha Haydna , ko nkré tne jeho 77. sym fónia B dur. Vo vývo j i haydnovské ho symfonizmu zau jím a tá to symfónia po merne význa mné miesto. Haydn v n ej po p rvý raz siaho l k novému typu Fina le , k so ná tovému
rondu . ktor é sto j! v ce ntre pozo rnost i v " Parížskych symfó niách" nasleduj úceh o obdo bia . Preto prítomnosť skla d by na pódiu Reduty bola viac než vítaná a s n áď ju m ožno
považo\' ať za vho dný impulz k úvahá m o uvá.dzan{ H ayd novýc h symfónií v našic h pod-

mienka c h . kto ré po važuje m za viac ako ne d ost ačujúce . Na m a rgo Filad e lfských kon-

certných só listov a d irigenta Mostovoya vari
iba jedno veľk é "b ravo" - rovna ko za dva
prídavky poch ád zaj úce ta kisto zo ..symfo nicke j kuc hyne" J osepha H aydna .
5. mája. Paul Dukas: Učcli čarodej ; Petr
Eben: 2. koncert pr e o rgan a orc hester ; Antonín D vorá k : 9. symfónia. Slovenská filh a rmónia. Dir igent O liver Dohn á nyi. Sólistka Ka mila Kluga rové , organ .
Prvý m ájový ko ncert abo ne ntné ho cyklu Slovenskej fil harmó n ie priniesol drama turgiu
s prvko m s ú čas nosti a t radi čnéh o repe rtoá ru
symfon ickýc h ko ncerto v . Uve de nie 2. o rganového koncertu Pe tra Ebe na tre ba po važovať za podnetný čin o živujúci aspo ň či astočne
vzťahy med zi sú čas n o u českou a slovensko u
hudo bnou produkcio u . Tie to vzťa hy to tiž žijú ve ľm i vratkým životo m a každ á p r íle ž ito sť
obozn á miť sa s produkta m i českých skladate ľov je vít a ná - navyše , a k ide o sk lada teľa
fo rmátu Petra Ebe na . 2. o rganový koncert je
d ie lo pozname nané vyh rane no u s kl adate ľ
skou o rie ntácio u a poetiko u . S klada te ľsk á
m e tóda a u to ra vplýva de te rminujúco nie len
na te ktoniku. č i formu kompozície, no s rovnakou mie rou na rá ba aj s fo rmotvorno u funkcio u výr azových p lôch , č i as tkov ých ko mpone ntov ucele nej hudobnej ,.rétoriky". Pe tr
Ebe n v podstate o bc há dza mo nume nta lizujúci úči no k král'o vské ho nástroja , ne nech áva sa
un ašať pompéz n o sťo u a le bo zvukovou exponova nosťou . Zvuk nástroja je skôr votka ný
do živé ho o r ganiz mu koncerta ntnej fo rmy
ako protipó l k o rch estrá lne m u a pa rá tu (s l áči
ky, plechové d ychy). T e nto vzťa h sa na ploche t roj ča sťové h o cyklu obja vuje v odlišných
polo há ch a celo k mi pripadal byť r iešený
v z mysle triád y tézy, a ntitézy a záve rečnej
syntézy. M artina Klugaro vá vystihla ch a rakte r hudobné ho jazyka P . E bena a jej prístup
kráča l p lne v inte nciách zá konitostí hudobnej štruktúry Ko ncertu . H ra sólistiky disponovala razan tnosťou a n e ko mpromi s nosťou
mo tivických fra gmentov prvej časti , r apsodickou m e d itat ivnosťou druhej časti aj vigo-

rózno u pohybl ivosťou fin á le. Ku kla do m výkonu M. Kluga rove j pa trila aj rytm ická vyrov nanos ť , akú u organistov n e bad ať príliš
čas to . Spoľa h li vým partne ro m sólistky bo l
ansám bl pozostá vajúc i z hráčov SF a technicky pe rfe ktný dirigentsk ý výkon O live ra Dohná nyiho. Dia lóg dirigenta a o rchestra bo l
z re te ľn ejšie viditeľný v úvodnom čísl e progra mu , v legendá rnom sche rze P. Dukasa
U če ň č arod ej. Exe mplá rn y príklad na prácu
s orchestro m v podmie nkach rodiacich sa nových prúdoch hudby 20. st o roč i a pôsobil op äť
ako ú čin n ý " modus vivendi" pre vytvore nie
vhod nej atmosfé ry v polo prázdnej R e dute.
Z pódia sa šíril zvukový o hňos troj a treba
konštatovať, že hráči SF pod a li ko nce ntrova:
ný a e ntuziastic ký výkon . Celko111 iný typ komunikácie med zi dirigentom a o rchestrá lnym
a parátom vzn iko l v prie be hu D vofákovej
,.Novosvetskej" (kto rá na hra dila pôvodne
avizova nú Schuma nnovu l. symfó nm). Hoci
symfó n ia strhla skôr svojou pe rmanentno u
a kt uáln os ťou a silo u výpovede. Ko ntakt
dvoch strá n o k i nterpre t ačnéh o apará tu sa m i
však nezda l by ť ideálny, hudba skô r nezáväzne plynula, b ez mome ntu hráčs keho zápa lu
a angažovano sti. Hudo bníci v o rchestri a koby ne ma li dostato k inšpirujúcich po dne tov
k odhodla nejšie mu výko nu . T aká to situácia
nie je isto tne príliš priaznivo na klo ne ná vzniku u spokojujúceho doj mu , pozornejšie ho
pos luc h áča núti za myslieť sa n ad zákla dným
psycholo gickým princípo m vzťahu dirigent o rchestrá lny hráč. K to muto konštatova niu
ma neve die iba pocit z posle d néh o ú činkova 
nia O . Dohná nyiho v Slovenske j filh a rmó nii ,
je to skô r výsled ok dlhod obejšieho pozorova nia to hto vzťa hu v p riebehu jubile jne j sezóny SF, no ta kisto sezón uplynulých . Oliver
D o hn á nyi aj v Dvof á kovej Symfó n ii o húril
p e rfe ktno u techniko u rúk, pre hfa do m , znal os ťou pa rtitúry, schopn os ťo u zach y t iť každ ý
nástup ...• no čos i dos ť po dstatné mi ch ýba lo.
Pre to tá úva ha o kontakte čl ove k a stojaceho
na d irige ntsko m stupie nku so senzitívno u
masou muzika ntov sediacich za pultami.
IGOR JAVORSKÝ

ežnícky orchester
Na piatom abo ne ntno m ko ncerte cyklu pre
Hudobnú mlá dež sa pred stavil bratislavskému publiku Mlédeinicky filharmonický or·
cbater Portla nd s dir igentom J acobom Avshllomovom. V progra m e zazne l Tanec z baldDej suity Rodeo A. Coplanda, suita Por gy
1 Bas G. Gershwina , Adagio pre sléčiky
S. Barbera, koncertná r a psódia pre husle
1 orchester Tzigane M. Ravela a 2. symfónia
D dur op. 43 J. Sibelia.
Tanec z bale tnej suity A . Copla nda j e
efektné hudobné číslo - ho di sa skôr na vyvrchole nie koncertu, resp. na prída vok ; jeho
predvede nie dokume ntova lo pozoruhodnú
úroveň o rchestra . hoci bolo h n eď zrejmé , že
absolutórium si zaslúžia hráči na s láčik ových
nástrojoch. Suita z Gershwinovej oper y Porgy a Bess (z pe ra R o be rta Russe la Beneta)
bola zahraná v do brých te mpách , a le a kademicky- bez džezového cíte nia . o noho povestného ..drive" a v dychových nástrojoch sa vyskytlo i dosť nepresno stí. Zato pre krásne
Adagio pre sláči k y S. B ar be ra (pôvodne pomalá časť autorovho Sl áči kového kvarte ta
b mol) bolo vyvrchole n ím veče ra : vrúcnosť
predvedenia bola (vz hľadom na nízky vek interpretov) obdivuhodná - sam ozrejme predovšetkým vďaka skúsené mu d irige ntovi J acobovi Avshalomovovi.
V Ravelovej ko nce rtnej ra psódii T zigane
sa predstavil a ko sólista mladý slove n ský
huslista Juraj Čižmarovič. Technick y nároč-

ný part r apsodické ho relié fu plný la u fov a pa ra le lizmov s množstvo m fi nes a boha to u dynamicko u k rivko u zvlád ol pro fe sionálne , s
gestom zod poved aj úcim charakteru d ie la .
Ú loha o rchestra zdá sa byť na prvý poh ľad v
·to mto objednávkovo m o puse druho radá ide vlastne o viac-m e nej sólovú kade nciu s
niekoľkými orchestrál nymi vstupm i. Domnievam sa však . že tutti apará t má svoju
domina ntnú úlohu ako e le m e nt ko loristiky a
grad ácie. T úto e minentnú funkciu interpretácia plne nepodpo rila a o rcheste r zo sta l tak
trocha v ..zná mej" pozícii .. spre vádzajúceho"
pr vku. Z rej me z to ho dôvodu (a sn áď i zásluho u me nších rytmických kolízií m e dzi sólovým nástrojom a a nsá m blo m) absentoval
v závere diela po trebný ťah a te nzia viažúca
sa k tej to forme ta kme r zá väzne.
Doje m a a ktívne nasa de nie , kto ré d ýcha lo
z B a rbe rovho A dagia ne n ašli svoj p e nd a nt
a ni v Sibe lio vej 2. sym fó nii . O rc hester potvrdil , že je ho domé no u je re p e rtoár kr áč aj ú 
ci v neoro ma ntických inte nc iác h , neukáza l
vša k novú tvár. H ráči n a s l áčikových n ást.rojoch opä ť výra z ne p redčili svojich ostatných
kolegov , ne ustúpili ani poča s tohto ná roč n é
ho die la o d sýtosti a pregna ntno sti prejavu .
P ráve ich zásluho u sa die lo nerozpadlo na farebnú moza iku a zachova lo si (bez oh ľad u na
ve k inte rpre tov) solídnu i nte rpretačn ú úro veň .

I GOR VALENTOVIČ

~ii~~il==::~~~~~~~~~~~~~~\nímaťhudbu
~
a oddivať sa jej bez
V Sonatíne
klnlr
pre

I.SäMirlla sa opli( dostal k slovu skladatclov pri-

~ zmysel pre humor. Vtipné, hravé gagy bo·

li~ po celej klaviatúre ako iskri\·é paplile·
ky hudby. V istom smere už opotrcbovanc pôsobilo
E. Bopslllwakého. Moza1ka zvuko·
bicr a tónomafby nadvazovala na nespočetne
mnoblvo podobne orientovaných prikladov z oblud hudby sonorickej, ktorá sa dá akceptovať azda
Ilko ltomentér k prejavom z oblásti výtvarného
umcaia, fi ~ · Ak sa v~ak chce prihovoriť po
strinke hudobnej , môže zaujať iha svojou zaujíma·
voaťou, apartnosťou . Ale tým v!etko začma i konči.
Ur&fm rozčarovaním bola i hudha K. Serockéholtlllla pnNdlf. Sklamaním bolo najmä to. že práve
SerOckého nebolo v tejto hudbe počul. Väč~mi
upútali ponilky na Gershwina a technická a ekvilibriStika, v ktorej dollo opäť k istým intcrpret11čným
zaváhaniam. Vzhfadom na interpretačnú úroveň
u nlls doma l v zahraničí treba si položiť i niekofko
úvafnejllch otázok: Ntic vlastné interpretačné zázemie nú oprivňuje k väč~iemu sebavedomiu vo
výbere zahraničných interpretov ...

'* .....,orte

IGOR BERGER

Musica antiqua Kiiln v Prahe
4. aprlla odznel 4. koncert ~t) lo,·ého C) klu G
' 1>\otákmej ~ienl v Dome umélcu' Prahe.' rámci
ktorého \)'Siupcnal súbor ~ l u'l ra .tmiqu<• Knln
, . ~účasnosti PN!'Iáda ú~llie o l:\ládnutlc ~tarej
hud b~· čo molno nlijprll le h a,·ej~ u Interpretáciou.
l"é jr, fr na~e 1nalosti o spôsobe interpretácie
a interpret ačnej praxr upl)nuljeh Mo~í, \rilane
hud b} baroka nie sú a nemMu byť úplné. Zá kladnou ~nahou takmer ''~tk}ch ~úoorm je zba,Jť In·
lerpretllln} preja~ nánoso,, J..toré \)~·orl ll \ietk)
nasled!Qúce ~ rlód). T}ka ~a to nll]mä ''Yiúčenla
nepn tdllého 'ibrlita a forslro,·anla tónového prejani. :\'ánat k nll~trojona pô\odnej dooo, ej st1nb)
patri liet do interpret ačn}ch cieľo' ~úoorm pre
.carú hudbu.
Informácie o spôsobe interpretáde nie sú totiž
úplni a priame, takte jej ')~ledky ~ ul nedll]ú
úplne euktne merat spoľahlhjmi kritériami. Dá
~a však \ dost' veľko u l, lolou pos údiť, ktoré mo•
meni) prlchádzll]ú v Interpretácii star)·ch diel do
Ú\ahy a ktoré prist up~· mol no pokladať za ne, hod·
né.
Súoor Mu~lca antiqua Koln patri k ncholn)m
ansámblom tohto d ruhu a je pô'odcom mnoh)'eh
zaaqíma•)cb nahnhok z rôznych etáp baroka. ( teno~ia &úboru )a u\IIIQú o l hý preja'' a ' natla sa
dat dielam aktuálnosl umeleckého náboja., kto"
nejme oota inlendmaná l dobo\illll a.kladatefml.
~a spomínanom koncerte boli programo\ ané
dva l..om·~ Jt \ pre \ t\oro hu, li ( · J ur u (i dur (ic•nrg,t
l'h11ipp.1r ckmanna. ·rnba pomamenat.le ujedali o 'jwlmMaé útutr,· baroka. WJadby toll! neboll pi!>Bné so sprievodom kontinua. Sú to čisto In·
ltmmtntlilne ~kladb} lwneertantného charakte-

ru, ,. ktorých sa hl a.~y strledii.Jú vo ' edúclch a ~prle
'odn)ch úlohách. Ich ~truktúra je oohato kontrapunkt teká a miestami harmonick) nľml od' álna.
Po tjchto dvoch skladbách nasledo,·a t Kllnccn
c' mol pre· p ric~n u llautu.trnlc' hu, lt . \iolu il 1-nnlra·
h;t' J e to koncen , ' ktorom !>ll prelfn~ú charakteristické znaky koncenu a ~uity. Ďal ~u skladoou
pro&n~mu ool l:l<tr hov 5. ll ranJcnhtll 'k ~· kilil ľ~l l.
ten je ' '~lne d\ojkoncrnom pre nautu a čembalo,
ktorému ,. proce~ skladb~· náleží nie len spric,od·
ná ale akthna vedúca úloha. Namiesto programo,·anej Hilndelovej Sonáty 8 dur odLnela (na na~e
\efké pote~en le) jedna z Bihc·n n \c h ' lll t Program
uuuela ~klad ba., ktorá stojí ' mnohi ch znakoch
na zákla de galan tnťho itýlu - Ko!Kc rt h nw l p t ~
~c rnha l o. pri.:Cnu ll autu. ' laé1k) a c·onunuo dnes ul
málo známeho Jnltanna LuJ " i!!<l Krdha (17131780).
Interpretácia skladieb bola vel'mi precízna a mimoriadne l h·á, napriek ~kuiMnosll, te Z\1JkO\)
.,objem.. tohto ~úooru determlno,a ll ~ laré n á~lro
je. Nadkné publikum •el kej ,áh Rudolfína sl,, .
žiadalo prida,ok - dve Purcclhn t• 'l-lad l". z ktorich ' porlldl druhé oola ~lá, na ľlm·c part\ upon
"'"' ground . Jť lo originálna kompod cia., ktorú
možno rovnako klasiHko,ať ako ciaconnu i ako
passaeaaJiu (na jednej strane sú lo ' arlácie na 111·
mkki model saraband), na druhej, ~tál e sa u acJtj úcl basmj poh}b, eharaklerlz!Qúcl prán pa~sa·
caaJlu). Skladba bola lahraná prt)ne a živo, nt bolo by tlak zalkodllo ldôraznlť i do~tredh é sil), dJtn~ obr,-.1 saraband} na úkor prim zdôraznen)m
od~tredlvým elementom 'arl11čnýeh tlisaho, ,
JA!\1 .-\ LBRicCIIT

ONCERlY V GALÉRll
Salón umelcov
16. apríla sa konal v.rárnci c yklu dopoludn í
v galé rii Salón umel~v - koncert súboru Corni Bratislava (.lán Budzá k , Miloš števovc, .Jozef llléš, Vladimír Mik lovič a .Ján Vondra).
V programe odzneli F anfáry z opery Popoluška od Josefa Richarda Rozkošného (18331913), Kvarteto č. 3 Bedi'icha Webera (17661842), Kvarteto pre štyri1cs'né rohy Leopolda
Eugena Mechuru (J804-J870) a Serenata da
caccia Ľudovíta Raj tera (1906). Medzi hudo bnými č ís l a mi č ít a l zasl. umelec Gustáv
Valach výber z prózy He roické etudy pre ko·
ne Vincenta Šikulu (1936).
Iste na posl uch áčov pôsobilo obče rs t v ujú 
co kon t a kt ovať sa v rá mci dopoludiíajš ích
koncertov s dychovo u hudbou . naj mä a k
skladby boli inte rpretované s kulti vova ným
tónom a vcl'kýtn m uziká lnym nasade ním.
Celý program sa pohybova l viič šitiou v štýlo vej at mosfére klasicizm u. Veľm i príj e mne
prekvapila Raj te rova Scre nata p re pä ť lesných rohov , ktorú súbor pre mié rova!. J e to
dielo mimoriadne vtipné, a v naj le pšom slova
zmysle ľú bi vé , radi sa s ním stre tne me aj
v budúcnosti. Úryvky zaujímavej p rózy
V. Šikulu v ma jstrovskom poda n f Gustáva
Valacha zapôsobi li ako pozoruhodný dra maturgický č in . Ukiiza lo sa , že kombinácia
umeleckých prejavov stupfl uje pozo rn os ť po-

s lu c h áča a umožfluje hlbšiu konccntriic iu na
roz l ič né druhy ume nia .
S uznaním treba k v it ovať a mbície to hto

svojho druhu jedi né ho súboru na Slovensku ,
ktorý realizu je die la rôznych štýlových obdo ·
bí pre toto zv láštne obsaden ie.
JÁN ALBREC HT

*

Kojanová - Novotný

•

7. mája sa pred stavili na ko mo rno m koncerte z tvor by F r a nza Schuberta (pre štvorručný klavír) manželia Ľudmi l a Kojanová
a Pavel Novotný - pedagógovia košické ho
kon ze rva t ó ri~. Dlhoročn á spo lupráca v klavírno m duu (na dvoch kl avíroch i v š tvo r ruč
nej hre) sa prejavuj e vyso kými profesio nálnymi parametrami. Svoj repe rto<í r maj ú dobrc priprave ný. prepracovaný . l napriek tomu
vša k (možno vinou špecifických podmie nok
konce rtné ho priestoru č i nástroja). vyskytli
sa v ich hre prvk y, ktorých odstráne nie by
viedlo k ďal š iem u zvýšen iu kvalit y int e rpreta č n é h o výkonu .
Prvá pripo mi e nka sa týk a sc kun'd istky: jej
tvore n ie fráz malo požadovanú plastiku .
dych , no vo výslednom zvu ku bo lo nadncsene jšie a priebojnejš ie , ako by sa žiad alo. Táto chyba krásy pra men í jednak z povahové ho
založenia Ľ. Kojanovej . z typu jej tvorivé ho

o dneho kraja
Význa mné životné jubileu m só listu ope ry
SND v Bratislave ná rodné ho ume lca O ndreja MALACH OVS KÉ H O (rodá ka z obce
B adín pri Ba nskej Bystrici) , si 3. mája sláv·
nostným progra mo m pripom e nuli i obyvate·
lia stredoslove nskej metropol y. V preplne nej
sále opery DJ GT v Ba nskej B ystrici sa na
. umeleckom večere s názvom N ávraty do rodné ho kraja v pestrej mozaike poézie a hudby
predstavi l jubila nt so svojimi h osťa mi. O ndreja Malachovské ho sme však zažili niele n
v. roli špi čkové ho interpre ta ope rnej a pies-

fl ovej literatúry (v jeho podaní zazneli zbojnícke- a regríttske J'udové piesne a ária G remina z opery Eugen Onegi n P. l. Čaj kovské
ho) - ale i a ko výborné ho rozp rávača , moderá tora-im provizáto ra (ce lý p rogra m sá m uvád zal).
S rd eč nú a priatcl'skú a tmosfé ru veče ra
umoc nil i svojimi umelecky hodnotnými výko nmi sólisti opery SND: národná umel kyiía
E le na Kittná rová ( M . Schneider Trnavský:
Ru ži čk y. Pucci ni: Modlitba T oscy. G. Dus ík :
N a jk raj~ í kút). výbo rná mladá ~o l o ratúrn·a

te m pera me ntu. ale z re jme sa na nej podicl'ali
aj tó nové dispozície nástro ja- nepome r m edzi basom a diska ntom.
Ďal š i a. už pod statnejš ia výhrada sa týka
miesta mi prílišnej re meselnosti. a kejsi ruti·
ny, spoje nej s absenciou tvorivejše j inšpirá·
cie. U tilelccká rozvaha . rozum akoby príliš
prevyšoval e m ocionálnu sfé ru . Naj vypuklejšie sa to prejavilo v širo kodychcj záve rečn ej
Sonáte C du r "Grand duo" op. 140 D 8 12,
kto rej priam sym fonické rozme ry ne mali potrebný ťah a vyznieva li zdfhavo , te mer jed notvá rne.
Úspešnejšie vyz neli prvé dve čísla progra·
mu : úvod né G r a nd rondeau A d ur op . 107 D
95 1 i Fantázia f mol op. 103 D 940. Najmä
d ruhá skladba. s ktorou sa duo p rezerl( ovalo
(vefmi úspešne) na vlaflajšej Pre hliad ke slove nské ho koncert né ho umenia v Žiline . malo
pož<id ovanú uv"ol'n c nosť. vzlet a vysokú mie·
ru rovnováh y medzi tvorivým za nie te n ím
a citovým do tvá ra níhl, v proporciách d ynamickej fo r my i voJ'by te mpa. Je zrejmé, že je
to sk ladba. kto rú uviedli už viackrá t : vypracovali každý jej detail a ta k dospe li k úspešne
uvol'ne né mu tvorivé mu nadhJ'adu.
VLAD IMÍR čfZI K
.

*

Moyzesovo kvarteto

*

Z rod a ex iste ncia MoVl.esovho kvarte ta
(súbo ru Slovenskej fil h<;rmó nie) je azda
jedným z naj potešiteJ'nejš ích· javov v histórii
nášho inte rpre t ač n é h o ume nia. J e to súbo r ,
ktorý si už v ško lských laviciach ( ko nze rvató·
ria i VŠM U) jasne uvedomoval svoj cie l' ume leckú a !'udskú spo lupa trič n osť č l e no v.

lyr ická sopra nistka Mária Tun'lová (Puccini:
(!o hé m a , á ria Mimi z .J. dej stva, ária Tra viaty z l. dejstva opery G. Verdiho ) a banskoby ·tric kém u pu bliku dobre známy baryto nista Fra ntišek Caban (piese ri Toreadora z ope·
ry Carm e n G. Bizeta a s M. Turňovou d ue t
Zerl iny a Dona G iovanniho z o pe ry W . A .
Mozarta). Dušan Stankovs ký o kre m klavírne ho spr ievodu vokálnych skladieb sa a ko
só li sta uviedol v Prelúdiu cis mo l S. R achmarlinova . Pozo ruhodný bol výko n zasl. umelkyne Idy Rapaičovej. ktorá o krem poézie
Maši Hal'a movcj a Já na Ho llé ho sugestívne
predniesla ča sť z me lodrá my Vodník Zde rrka
Fibicha. Výkony ju bila nto'":ýclr synov. te no·

V súčasn os ti je kvarteto a ko naj rozšírenej·
ší druh ko mo rne j hudby útvarom , na ktorý
sa kladú mimoriadne a nevídané nároky.
Kva rtetové súbory pre konali v priebehu pol·
s t oroč i a obrovské kvalitatívne metamorfózy,
kto ré determinovali jednak .. k onkure nčné"
zauJmy te lies. jednak zrod skladieb
z rúk mno hých n á roč n ých majstrov hudby
20. s toroč i a. V nemalej mie re prispeli k tomu
skl ada telia a ko Bartó k . Hindc mith a Šosta·
k ovič. kto r í nadväzujúc na romanticklt tradíciu , stuptiovali technic ké a muzi kálne nároky.
Je potešitcl'né , ked' sa mladý súbor prezentuje ta kými pozoruhodnými výkonmi. Dvoi'ákovo Kvarteto As d ur op. lOS patrí
k tým die la m , ktorých interpretáciou mohli
Moyzesovci na ko ncerte 14. m ája dokázať
svoju ume leckú zrelosť - v súhre, v miere
technické ho zvládnutia i v celkovej koncep·
cii. Presvedčivé po da nie s výraznou ušl'achti·
! osťou , form ovaním tó nu. s priliehavou dy·
namiko u a agogikou vyhovelo intenciám
skladby a dokázalo udrža ť na pä tie od začiat·
ku clo konca. Ďalšou skladbou bolo Kvartell·
no Milana Nováka a to vyžaduje úplne odliš·
ný prístup . Inte rpre tácia te jto skladby odha·
lil a širo ký výrazový a technický diapazón súbonL
V rá mci ko ncertu odznel výber poézie Jána
Kostru a ukážky z básnickej zbierky žena
a M už Vladim ír a Reisela v poda ní Hildy Ml·
chalíkovej. Spôsob prednesu opie rajúci sa
o hl boké pochopenie ume leckých zámerov
diel. podané s výbo rnou a rtikuláciou a priro·
d zeným p re javom . vyvolal pat ričnú ozvenu u
obecenstva.
.JÁN ALBRECHT
ristu Svetozára Malachovské ho (Capua:
O sole mio), štud e nta bratislavského konzervató ria a Martina Malac hovského (Gcr·
shwin : Po rgy a Bess) , poslucháča V~MU
v hlasovo m odbore bas. v závere čn ej časti
progr a mu nie lenže osviežili umelecký večer,
ale potvrdili i pravdivosť staré ho príslovia
o jablku . . .
Na záver le n poznámka k drama turgii pro·
gra mu , ktorý bol koncipovaný p re menej ná·
roč n é ho pos l uc h áča. Radi by sme privítali
majstra Malachovské ho i ako h osťa v opernej
inscenácii na našej do mácej opernej scéne.
ĽUDMILA ČERVENÁ

Ed"W" rdom O'Connorom
O pripravovanej knihe hudobnej výchovy v USA
Profesor hUdby na univerzite v Con;;-ecticu t Ed~'ard ó' Connor sa zúčastnil na štvormesačnom študij no m pobyte v Česko·
slovensku a ko host' Ministerstva školstva SSR. Svoj pobyt vyu žil na prehÍbenie vedomosti o Slovensku , na výsk um l'udových
p iesn í, poznanie súčasnej kultúry . Ako výkonný umelec- spevák, študoval piesne a cykly slovenských skladatel'ov: prijal
i pozva nie SHF na Stretnutie hudobných dramaturgov (počas
BHS), okrem toho pravidelne navštevoval Hudobné i nform ačné
stredisko SHF, aby sa čo najdetailnejšie zoznámil so súčasnou
slovenskou tvorbou .
V jedno z pra videlných prcdpoludní v HISe som pána 0'
Connora vyrušila v sústredenom počúvaní : Aké je vaše posla n ie
na unive rzite v Connecticut?
- Som riadite l' vysokoškolské ho štúdia na hudobno m oddele ní univerzity, čo zna me ná u sm e rňova ni e prijímacích , závereč n ých a inýc h konan í. Moja prim á rna zod p oved n osť spočíva
najmä v oblasti hudobnej výchovy. Pripravil so m si špeciálny
systé m pred nášok . zahrfl ujtk ich i o kr uhy - hudba vo sveto·
vých kult írrach , hudba východn ých kultúr. To , že so m sa začal
zaoberať hudbou Českoslove nska . bola vlastne náhod a. A ko
vokalista som hl'ad al m ateriál p re recitálový p rogra m a dosta l
som sa k Dvof·á kovým C igá nskym melódiám. Po vypoč u tí na·
hrávky so m pochopil , že je v tejto hudbe ·čo s i viac , a ko som
moho l vy rozu mi eť iba z nôt. Zauj al ma rytmus, me ló dia. p rebudi l sa vo mne záuje m. V súvislo sti s té mami m ojic h prednášo k zaumienil so m si získa ť potre bné informácie a to bo l motív
moj ej prvej návštevy vaše j krajiny v roku l98 1. C hce l so m sa
do pát ra ť, čo rob í hudbu vašej k raj in y ta kou je dineč no u . Hl'adal som kl<~ si c kú i súča s nú lite ra tú ru , zaoberal som sa zá rov.cií
rudovou hudbou . Našie l so m množstvo ma teriálu . ktorý som s i
priviezol so sebo u do USA na ďa lši e štúdium . O dvtedy som
p ripravil pä ť recitálov z čes kej a slovenske j tvorby. sede m
pred nášok pre hudob novedné konfe re ncie a spol oč n os ti , kde
so m sa po kúsil n ač rtnúť základné aspekty tvorby vaše j kra jiny
a jej inte r pretácie. Po d ruhýkrá t som sa vrátil ro ku 1988 . aby
so m real izoval svoj špecific ký proj ekt- knihu piesní na v ýučbu
v ame rických všeobecnýc h ško lách . Vedel so m , že za pomoci
tunajších etnomuziko lógov bude m m ôcť sp ros tred k ovať množstvo slovenských piesní a merickým záuje mcom. Rád by som
rukopis u ko n či l pred odchodom do Spojených štá tov . V úvode
so m n ač rt o l kultúrn e pozadie Slove nska , je ho vývoj . Jedno tli· ·
vé ukážk y dolo žím vysve tlivka mi k interpre tácii J'udových
piesní i s ch ara k teŕ i s tiko u druhov pi esní (uspávanka , svadobná , pastie rska pieset'l , detská a pod. ) . Chcem zd ô r azn iť tie
aspekty , kto ré sú v s(rlade so životom a dia ním na dedine. Súčasťou b y mali byť nahrávky spe vákov z rô znych slove nských
d edín , a by si štude nti mali možn os ť vy po ču ť a ute ntic ké záznamy a uč i ť sa podl'a nich niele n výraz , ale i slovenskú výslovnosť. Moj ím úmyslo m je p ri pojiť i na h rávku hovore né ho textu
piesn í, aby vý u čba ja zyka bola ura h če n á a aby bo lo možné pr i·
b líž iť sa i k j edno t livým diale kto m , pravda že, prilože ný bude
aj a nglický pre klad textu .

Snímka R. Polák
Kto v~1 m pomáhal pri r ealizácii tejto ušl'ac htilej myšlienky?
- Hla vne dr . Oskár E lsche k , ktorý m a vzal i na výskum do
teré nu . ta kže so m nielen poč u l. al e i vide l hudobní kov. čo bolo pre miía nesmie rne dô ležité . Pochopil som , prečo nie kto ré
de taily interpre tácie boli pre mfl a záhad o u.
Ste oboh atený o nové poznanie, vzbud zujúce vo vás ďa lší záujem i pocit , že ste iba na začiatku. Čo je vlastne podnetom a
dôvodom pre vaše bádanie na tomto poli a a ké poznatky môžete
vyvodiť z porovnania našej kultúry s k ultúrou národov žijúcich
u vás?
- V USA je to ľk o ná rod ností a e tnic kých s kupín , že ná m
vše tkým vyp lynul a prirodze ná potreba po z n ať ich kultúru . Táto aktivita č i a sto čne súvisí oslava mi dves t o roč ni ce vzn iku
USA v roku 1976. Uvedo muj e me si, že rô zne e tnické sku piny
pr ispeli k celkovej kul túre USA . a pre to sa pokúšame zavád za ť clo výučby na všeobecn)rch ško lách i de ta ilné poznáva n ie
ich dej ín a kult úry. Podobne je to i s kultú ro u pôvodn ýc:h o byvate l'ov Ame riky - Indiánov a hoci sa za normálnych o kolností
nezaoberáme spirituálmi a lebo sak rálno u hudbou a me ric kých

Indi á nov. uvažujeme aj o to mto- aby sa študenti vedeli orien·
t ova ť aj v ic h kultúre . Veľa obyvatel'ov prišlo z východnej
Ázie. z Indonézie . !ch hudba je viac naratívna. rcpetitívna. má
iný záme r ako hudba Európanov , n e pozná dynamickú krivku,
spoč ívajúcu na napä tí. vrcho le a je ho uvol'ncní. treba ju počú·
vať inak. Českos lovens ko je jedi nečným te r itóriom . nedá sa
pripod o bniť a ni západným ani východným kultúram- je nie·
kde na po medzí. V piestiach rôzuych regió nov sú rozdiely
a pozna nie ic h špecifík cez výu č bu piesní môže pri vies ť k po·
cho pe niu hlbších súvislostí i pre bude nie kultúrneho povedo·
mia . Viace rí štude nti i publikum mi p otvrdili . že je to pre nich
niele n a traktívna, ale i zábavná hudba.
Hovor ime o l;udovej hudbe, ako je to s tzv. vážnou hudbou?
- Zaujíma m sa o slovenskú piesti ovú tvorbu . z ktorej časť
so m uviedol alebo uvedenie pod nie ti l. Nazdávam sa. že pri
štúdiu istej kultúry sa tre ba vyhn úť ste reotypom. prirýchlcmu
urče niu .. c ha rakte ristické ho" štýlu . zjednodušeniu . Oblasť lu·
dovej hudby nie je jedino u . kt o rá stojí za výskum , žial'. v USA
je čas t o jedinä. v ktorej má me aké-ta ké ved o mosti či zážitky
zo zriedkavých vystúpe ní l'udových súborov. Moj ím prvora·
d ým zá uj mom je poz n a ť rozpätie štýlov, v rám ci ktorých sa pohybujú a m ysli a sú čas ní skladatelia . Uvedomuje m si ich roz·
rn a nit os ť , vyspe l osť tvorby, vlastne i trad íciu , i k eď mladú a
svie žu . Provo kuj úci je i spád a plynutie slove nského jazyka
ako fa kto ra vo vel'kej miere ov pl yvň uj úce h o celkový výzor
umelých p iesn í. Zaujíma ma r ytmus. melódia a myslím, že
musím ešte vera počúv a ť . Všímam si, nakol'ko sa vaši autori
opie rajú o p ra m e ň l'u elovej tvorivosti , a ko sú piesne ďal eko od
J'udových, či a a ko sa im pod obaj ú , a ko sú mno hé z nich sku·
toč n e nové. vzdiale né od imit ácie . ako sa v nich iba preblesknú
charakterist ické into nácie z J'udove j hudby.
Ako host' Slovenského hudobnéh o fon du ste mali na pravfdel.
ných preh rá vkach v H l Se možnosť zozná mil' sa s väč~ím 1IIJIOI.
stvom s kladieb rôznych žánrov od väčši ny slovenských sklldltel'ov. Čím sa vám prihovára slovenská hudÔbná tvorba?
- Vaša sú ča s n á hudba je zaujímavá pred ovšetkým svojou
kvalito u , tradício u , páč i sa mi , .že nie je n apodobncn(m inej
e urópskej hudobnej ku ltúry . P očuj em v nej to, čo som nikde
inde predtým n ep oču l. Z naky j edineč n é pre slovenskú hudbu.
Nevie m ic h d efin ovať. Nateraz môžem iba ko n šta tova ť. že SOli
si poznávaním sú čas nej tvo rby vašich a utorov mimoriadne
rozšíril zábe r , skladal so m si m oza iku a obraz sa mi postupne
dop Íňa. V dmi mi to p omá ha. Všetko by som zhrnul konštatovaním , že som počul vel'a zre lej hudby. veľa ele ktroakustickej
hudby, teda tej na jsú čas nej šej , ktorá hovorí s poločnou rclotl
so skladbami E uró py, A m e riky. Na druhej stra ne som v
clii , rytme a harmó nii postreho l čos i zvláštne a pritom
To , čo som videl a poč ul , mi umožní ve n ovať sa
skumu čo najhlbšie. Keď k tomu p ridá m množstvo živých
certov a o pe rn ýc h predstavení , kto ré som a bsolvoval, je to
ozaj d ôvod na vd'a č nos ť .
Pripravila : VIERA POLA

JOI.OSI~OUike učebné
mhriPrJrits•

texty

P. J. Šafárika l' Košiciach

~~~SI~ Vch

diskusiách o skvalit není pribudúcich u č iteľov hudobnej výchovy
vystupuje do popredia otázka nedokvalitných vysokoškolských učebníc
literatúry pre študentov hudobnej
na pedagogických faku ltách. Ko nprínosom k rieše niu to hto problému
trvajúca aktivita PhDr. Teodora
, odborného asistenta na KaJfntlnlmf'j výchovy PFUPJS v Prešove.
viacerých vysokoškolských u čeb n ých
z nich - Hudobná teória (vyda l
UPJS Košice. 1982) a Základy harIIIHvtome (tamtiež, 1983) sme sa na
Hudobného života už zmienili (HŽ.
s. 2).
skriptá - Hra na klavíri, l. dio:! :
listu, ll. diel: Čítanie a hra partitúr
Rektorát UPJŠ Košice. 1987. l. did :
, ll. diel : '297 str.) a Improvizáciu klusprievodu l'udových piesní (tamt iež.
l str .) - organicky dopÍňajú predchatexty zameraním ~a na opačn ý pól
schopností študenta. na rozvoj prakhudl>bných aktivít. inštrumentál nych
a zvukove j hudo bnej tvorivosti.
• klavíri sú dvojdie lne učebné texty
Teodora Liptáka a Ireny Medňan
~tudcntov odboru hudobná výchova
v~eobecnovzde lávacích predme. fakulte. Skriptá nehry na. klavíri. ale sú urče
vyučovací predmet Hra na n á~troji.

ktorým je na PF prevažne klavír. Prvý die l je
za meraný na praktický nácvik hry z listu . Obsahuj e vyše 60 notových ukážok skladieb rôznych hudobných žánrov v klavírnej úprave .
V úvode je str u čn ý metodický návod pre hru
z listu . oboznamujúci použ íva t eľa so zák ladnými pokynmi pre pohotové č íta n ie nó t. ktoré vyžaduje pri hre ..a prima vista'· zvládnutý
pokročilý stuperí techn ickej vyspelosti hráča
(napr. hmatová or ien t áci;~ prstov na klávesnici bez vizu:ílnej po moci) . rozvi nutú sluchovú predstavu. schopnost' čítať no ty v predstihu. hral akonlické figurácie na základe hat monick ého vnímania a tď . Celý no tový materiál je rozdelený na l . piesne hymnické. 2. inštrume ntálnu a komornú tvorhu. 3. o rchest rálnu a symfon ickú tvorbu. 4. ukážky
z opier . opt•rie t a baletov. Výber hudobného
materiálu predk ladá základný prie rez najznámejšími dielami hudobnej histórie a zárove r' zohl'adi\uje aj požiadavky zna losti hudobnej literatúry.
Druhý diel - Cít a nie a hra partitúr- je urče ný pre nasledujúc·i. vyspe lejší stupei'l hry
na klavíri. Ob~a huj e vyše 100 hudobných
skladieb. usporiadaných od jcd noduchšfch
hudobných textov k zložitejším v dvoch základných okruhoch: l. zborové partitúry.
2. inštrumentálne partitúry. Vlastnej hre partitúr predchádza teoretický úvod a prípravná
fáza. kde sú vysvetlené základné pravidlá ~ lu
chovej predstavivosti na bcíze harmonickej aj
polyfonickej. V tejto kapitole nájdu používatelia ~krípt veľmi cenné praktické rady

Erhardt: Brahms, Opus, Bratislal'a 1986, 295 strán
Osobnosti neto\'ej hudby vydalo
vydavaterstvo Opus ul pred
knihu, veniQúcu sa llvotu
z n~ejiích osobnosti
19. sto~a - Johanuesovi
V tejto popu!Amo-náut!nej edfpred Bnhmsom tri _publikácie
Rlaskij-Konako\', Sostakovlt!)
~ avizovaná cralila práca
Schumannoli. Ak by som sa
definovať zameranie spomína"-'J~.Pocl,lbné, ako sl ho l')'týt!ilo llpmlel'tift'O Reelam \' rade podobne
brolovanýeh luúh BloaraLauxov Schumann vyiiel
llill~la" dokonca v d\'och ltdanlach
Z označenia slo\'enskej edforientácia, z doposiaľ \')'danevyplýva kritérium l')beru
otObností sldadateľo\', ~ ked'
1tnne treba priznať, :te v oblasti
Utentún· kahlého druhu (t.j. tak
- deobeenej čl ipeclalilovanej,
..,alárnc.onáučnej ) máme značné
a podobné otázky, akú som polollla,
,. takomto kontexte IU málo vhod-

L Erhardta o J. Brahmsovl je teda
nde bloaraftou, :thotopisom, nelláročnejile

ciele; sprevádza sidapovedané, od kolfsky po
prácu rozdelil do itrnástich kaklot;'lll pridal bibliografickú ilOZJlant Bnhmso,tch diel (samok zoznamu pripojené skJadby bez
opuu a orchestrálne spracovanie
plesni, prirodzene lnitruBnhmsom). V bibliografickej
L Erhardt podáva s kritickým

pleseň

komentárom \')'Voj brahm.sovského bádania
a končí vetou: "UkaziQe sa v~k, le v Brahmsovom llvote a diele ul niet vera t~Uomstiev'4
(s. 274), No kecfle Erhardtov brahmsonký
poľský originál l')ilel v roku 1969, skutob
nosCou ostáva, te poslednou menovanou
knihou uvedenou " bibliografickej poznámke je Rostando\'a d\'ojzvizková monognfla
Bnhms z roko\' 1954-SS. l:asom vzniku sa
teda recenzovaná práca prlblliiQe k jedinej,
útlučkej pôvodnej slo\'enskej monografii
o J. Bnhmsovi od Z. Hnbussaya (Bratisla\'a 1963).
,
L Erhardt \'efml korektne spraeo\'áva
a zaznamenáva udalosti, t)·~úce sa Brahmsovho llvota a ,. podstate ~jeho diela. Kapitoly sa členia chronologicky, prioom Ich
ohranibljú roky, ktoré by sme mohli azda
nazvať Istými medzníkmi v sldadatefskom
tlmte; \'d'aka tejto koncepcii sa pred nami ·
rozvOa Bnhmsova :t!Yotná cesta v Istých vývinových a zmysluplných etapách. Ak napriklad autor po\'anqe rok 18SJ za jedineč
ný a primárne dôleiitý, omačí podfa toho
celú kapitolu (kapitoly Erhardt nadplsiQe
Iba rokmi, chýba akékoľ\'ek nrbálne demonitrovanle t\1 upresnenie, iba v podtitule
sa heslmito udáva ich obsah). Skutočne, roku 18SJ, ako vieme, ''YStúpil R. Schumann
s apologetickým článkom Nol·é cesty" Neue
Zeitschrift fiir Musik o mladom nemeckom
skJadateľol'i - " ...To je vyvolen}·..." , ln}'IDI
slovami po\'edané. to je ten, ktorý príst' musel. V knihe sa dočítame o Brahmsóljch
chudobných rodinných pomeroch, ktoré do
istej miery formo\'all aU jeho uzavretú povahu, o umeleckých priatefstvách, ktoré zc.o
hrávali v jeho vývoji a :th'Ote podstatnú
úlohu, o :tenách, ktoré mu boli blizke, o re-

ako predmet komplexnej analýzy

Teória 11 realila nfahov medzi
rudovj·ch piesm
Sl~vaca XIII. Veda Bralishmt,
záujmom v pr:íci D . Holého je disllllcJpálrlllm kmhu. re,pekuve ''la~tný prii ric~enia problé mov ve. J eho po,toj k výloh:rant ný. S ich v)•. na mnohých miestach ic h
c po!>llÍje a zuhfadr\ujc
1 ie ~cma otázok :malyJe typom moderného
potrebu komph:xné ho
· piesne z hladiska jej melodiky.
funkcie a podohne .
sleduje Alica Elschcková vo svojej
ohoch vedcov sú však odlišné. PrclllllkOvých pohľadov iba na niektoré
piesne znamemí pre jedného rozlič
ctap); ~u kmnpkxnému skúmaniu .
sú to iha jedno~! ranné ..ha zaslllntlé
ll. !>kúm:mému fotklurncmu m:ucsa jednoz nač ne orientuje na výslcd·
sprncovania ľudových piesní a výspthohov ridcnia analyzy poelnomuLikologa Vnlodymyra Ho-

Alica Elschcl..OVIÍ zaujíma skeptický až odmiclllvý po, roj k tomuto druhu oticnt:ície. Svoje názory
vyjadruje slov,uni: .. Podstata hudobnej séma ntiky
JC takou t.:rro u incognilou. ako u hola po stáročia
a .1111 sú~asnc hudo hnoscmiot1cké vý~k umy nám ncohja~nili vnú tornú konzistenciu hudobného obsahu ... Na pnchyb;ích mís v tomto sme re nechali vý>kdky v)skumov be rlínske ho praco vného proje klu . fran cuzsko-kanadskej semiotickej školy. praž>kťiHl ti mu J ; pccit\lneho sympózia Medziná rodnej
rady pre tradičnú hudhu z Kotohrzegu v Poľsku roku l 9!!2 n11 té mu Hudha a jazykový charakter. Z toho dôvodu je hudohnu-tcxrový v11ah ešte iaž~ie vyJliMl itclný v ce lej širokej palete od jednoduchej ludovej pie>nc. kompo nova nej pie;nc .. :· (s. 22).
Autorka sa preto priklái\a ku komplexnému výskumu ľudovej piesne najmií cez jej soci<ilnu funkciu
v >ivotc človeka. skl:m11júc viízhy te xtu s melódiou
" tch úči n o k na inte rpreta a pusluctníča. Svoj výskumn)· program vyjadruje nasledovne: ..Primárnym vých odi~komnám bude funkc ia prejavov. ktoní integruje jednotlivé zlo2ky do jedného celku ...
Nuše poznanie sa musí opie ra i o eclostncj~í a ko mplexnejší súbor celej palety determiná nt. ktoré určuj ú p ies ňový predne> v jeho >po ločenskej a ind ividuálnej funkcii ." (s. ~~).
Jcden ved•·c prucuje s ľudovou piesň ou v mikrode tailoch. an;Ílyzuje ju .. pnd mikroskopom". aby
dostal na svetlo jej najmenšie časti . Tento spôsob
m11 odhatii ~pccifick~ a integračné Jlrvky. 2 k tmi-ch
~a 11rganizmus fudove j piesne 'klad:í. Druhý vedec

a poznatky. Výcvik sluchovej predstavy jednotlivých tó nov. akordov či ·fa rieb rôznych
nástrojov ako aj vnímania protipostavenia
celých hlasov a partov je totiž nielen základom pri klav írnej hre partitúry. ale pre vnímanie hudby vóbec. Pri vysvetfo vaní vlastnej
hry partitúr j e zachovaný postup od menej
n á ročných zborov k zložitejším partitúram
inštrumentálnym. pričom každý nový problém je zvlá š ť tccreticky analyzovaný. Prínosné sú najmä state venované čít a niu a hraniu C-kfú čov . K n ajn á ročnej ším symfonickým partitúram sú pripoje né aj ukážky ich
rcaliz:ície na kl avíri . Grafická úprava oboch
dielov skrípt je na zodpovedaj úcej úrovn i,
notové ukážky sú dobre č i tatefn é.
Skriptá Improvizácia klavírneho sprievodu
l'udových piesní (1989)sú najnovším učeb
ným textom Teodora Liptáka. Obracia v nich
pozornos ť na málo rozvíjaný feno mé n vlastnej hudobnej tvo rivosti študenta. Text skrípt
odráža pedagogické skúse nosti autora rešpektovaním zásad prime ranosti a postupnosti od prípravných cvičení. cez vysvetlenie základných zásad improvizácie sprievodu ľu do
vých piesní. ai k samotnej tvorbe a hre sprievodu po mocou základných harmonických
funkci í. Každý problém je demonštrovaný
prak tickou ukážkou urče no u na samostatné
p rccvi čova n ie sprievodu. Auto r uvádza čita 
tda do základných postupov štylizácie {figur{lcie. priznávky . tzv. gajdový bas .. .. ) . pričom veľmi správne upozori\uje. že neexistuje
jednoz načn e platný návod pre harmo nizáciu
ľudovej piesne. Po pri všeobecných znakoch
harmo nizácie sa zv l ášť zaoberá slovenskými
piesr1ami v kapitole Melodické zvltitnostl slovenských ľudových piesní a rlrienle Ich sprle-

vodu, kde sa Q\o hit nc venuJe picsi\arn podla
ich vývojovej tonálnej štruktlll). l'áto kapitola je hodnotnou statou skript. poskytujú
co u budúcim učitel o m wak1~t1 har n mizJci..:
špecifických tonií lnych št1uktúr l'udovyL11
piesní v jedno tlivých regrúnoch Slovemk,•
Privíta li by ~mc však aj hllzsíu l.lllll'nku
o tvo rcovi kla\ifikácic na~ i c h fu dmych p!c~
ní , prof. Jozc lovi Kre~únkovt a jeho knih..:
Slovenská l'udov:í picscr'l zo ~ t anovbka hu
dobného. Záverečm~ kapitol) ~krípt doplňa
jú ce lkovú proble matik u o .m.tlyzu zl01itt't
ších druhov spncvodov ( n<Jpr. s \yn..:Litatl< ;
melódiou piesne) . o ptaktilké 1;1dy L oblasti
gitarov)•ch ako rdick)•ch znal'H:k. kompozície
prcdo hry, medzihry. dolu v a nc.::hýhaJU tu
ani ukážky \ pricvoclov ludovuh a umcl\ch
piesni z tvorby slo,·enskýeh ,kltdatdov· (Su
ch oň , Bu rias, Kardoš .. .. ). Oh\ahová u ro vd\
skrípt plne zodpovedá sui:.1snyn1 tv)·šcn~m
nároko m na tvm bu vysoko\kolsk) ch učeb
ných textov. Ich l..onccpna tht\a dos tatok
priestoru pre pracu so štmkntm1 a la~<wctt
urnožt'tujc vyul.it itH.Iividu{tln y prístt1p a akti
vitu v samoštúdiu . V n c p1l~ln iiOm r<~ dL tre
ba spomenú! vypracova ma hat monizacit Jedno tlivých piesni. ktoré pretradtaJú . l.c vv~li
z pera skú ~e n éh o hudobmka. Za Zll1lcnku
stojí aj vysoká (n·ovc ri gra tickcj upravy tc\ tov. s úhľadn ým notov5'm rukop1som au tOl .1 .
Kvalitu skrípt navy;c umoc n uJ~ premyslcny
a vhodne zvolený výhe r pt C\ňowho mat..:riálu , kto rý zo h ľadňuj ..: poztadilvky ~ú(asnýdl
u čeb ní c hudobnej výchovy pn: zúkladné školy , čí m vzrastá ich aktu:ílnnst aj pre \kolsku
hudobno výchovn(t prax.

cepcll jeho diela v nemecky hovoriacich krajinách, v Analicku l USA (kde sa jeho dielo
rodírilo a spopularizova,lo \'d'aka" Amerike
naturallzovaným významným nemeekým hudobníkom), ale ~ o príllnácll malého úujmu o Braltmsovu hudbu vo Francúzsku. No
a prirodzene dočítame sa o samotnom Bnhmsovom umeleckom p6sobení a jeho tvorbe.
Knihe Ludwika Erhardta z hladiska faktc.o
grafického t!l blograftckého vlasble nemof...
no nit! vyfltat, je naoz!U starosti!Yo spracovaná, presná, dôkJadná (malí tlačiarenskí
ik.rlatkmia sl sem-tam síce zaiantlll, no túto
skutočnost' tatko pripfsat na vrub auton).
LlmltiQúee moblosd kaliky sú daM
jeJ
zamenaún t!l skôr hudobnollterámym lúrom (biografiou), ktorý uri!IQe l'ýber prostriedkov a metód l okruh problematiky.
Preto sUnú stránku práce tvorí rozprá~
ská. naratfvna zlollua, menej u autorovi d•
rf suaestfvny výklad tvori\'ej poedky skladatefa, prlrom "úsilí neobísť analýzu jednotlivých diel, nevyhne sa nebezpeau Istej verbálnej stereotypnosti. Prfnosoé by bolo zaradenie jednej čl dvoch syntetizujúdeh kapitol, čim by lnterpretKla obrazu Bnhmsovej osobnosti nadobudla sústredenejií rozmer.
Sympatické \'Uk je, le pofský muzikolóa
L Erhardt spomenul ~ jedinú koncertnú
cestuJ. Brahmsa do Pofska čl presnejilejedlný koncert \' Krakove, na ktorom út!lnkoval spolu so slámym huslistom tých t!las
a skladatefovým priatefom J. Joachimom
(s. 200 ad'.). Menej S)'lllpatkkéje, le kallná
redakcia Opusu nepovalovala za potrebné
doplniť knihu o menllu stat, \'enovanú
Brahmsovým nádtevám v Bntlslave a jeho
\'Zt'ahu k tomuto mestu, pripadae recepcU
Brahmsovej hudby v Bnllslave alebo dokonca na Slovensku. (Pre prípadnýeh úiQem-

cov o túto problematiku odka1ujem aspoň
na článok G. Du§ln ~kého J ohannes Drah m<~
a Bratislava., Hudobný žh ot č. 9, r. XV,
1983.) Sami sn tak p ričiňuj eme o 'lkntoč
nost', le pozoruhodné poznatky o h u do~
ných dejinách Slovenska lO ~tálajú niičJn
známe iba okruhu odbo míkol Je to tristné
o to vliBmi, f.e nový brahmsolsk~· kni~ný ti·
tul možno očakávať asi tnk o ď1ll~ ie štuťstc.o
ročle!
Na7Aiávarn sa tal~tieZ, :te é itateľa b~ 1aiste
zaiQúnala osobnoM' autura monografie:
o Ludwlkovi Erhardtol·i, inak ~éfredaktormi
t!asoplsu Ruch muZ)czn}', posk)1ne !líce informáciu pozoruhodná l'laClllilkolá pol\ká
Encyldopedia muzycma (l'O niilku 3, 1987),
n~prv sa však bolo t reba zahrat' tak trochu
na detektíva, pretože v celej Bratislave cxistiQe táto encyklopédia pra\dcpodobne iba
v jedinom exemplári v prímčnej lmiJ.nid
Usztovbo hudobného pavilónu UK. Namiesto citátu, väBinou -vybraného 1 textu knihy,
prípadne popularlzačného !>loganu a doporučenia o klalitách predkladanej knihy, bolo by teda účelnejšie i vhodnt>jšle uviesť na
zálolkc stručné biografické dáta o autoľovi
publikácie, jeho ~pcci alizáci u i výber publikovaných prác (do úlahy by prichádzala aj
malA fotografia autora).
Na záver sl neodpustím pornámku. Moíno-by tlel stúlo za úvahu zai nteresovať autorsky IU domácich muzikológov, veď edícia
s jej zacielením si nekladie 1a povinnost'
oriento\'at' sn na pramennť objavy n priná~t' doteraz celkom nezn áme fuk~· či po7natky, Ide tu o vykreslenie obr:uu l')-znnmného
tvorivého ljavu 1 indi\'iduálnt'ho osobnost·
ného pohľadu s oprctfm s a o dotc raj~lu blbllolfSilu. Alebo sú slovenskí muzlkológmia
- p~ Opus- naoU\i takí málo .,porahlili?
JANA LE NG OVÁ

stavia svoj pohfad na skúmaný feno mén z hľadiska
jeho funkčnej determinácie. Na jednej strane teda
minuciózny pohľad a na druhej strane snaha o zachovanie celisl né ho tvaru piesne aj pri jej analýze.
V zhode s D . Ho lým vyslovujem názo r, že nem ožno zauj ať jednoznačne odmietavé, alebo kladné stano visko k názo rom vedcov a postupom ich
ridenf na>lolcncj problematiky. Je ho kniha konč !
sympaticky tolerantným postojom: dokumentuje 10
posledná kapitola a jej t illll Pfíspčvc k do ncukončené diskusc . Hoci pracuje vefmi precízne , takpovediac klasicky vedeckým spôsobom. ostrie jeho
pe ra otupuje ú~mcvný tón, v ktorom upú šťa od
..v;ížnych výrokov tam. kde ide (iba- pridal A . M .)
o kozí chlp" (s. t25) . Sympa tický tón D . Ho lého
nás sprevádza od začiatku jeho práce , vychádzajúcej zo štýlu Karla Capka a jeho vtipného článku
Dvamlctcro figur zápasu perem. čili pffručka plsemné polemiky. Pod fa jeho príkladu sa obracia
sám k sebe. aby sa vyspovedal a ko polc mik. Základný t<ín jeho polemiky určuj e aj Saldova vet a
z čl á n ku Kritika patosem a inspirací z roku 1905:
..Nesoudit jest s1avern rozkoše a pohodU, soudil i
jest stav.:m holesli a utrpení."
Po lemika D . Ho lého s partnermi je úzko spälá
s ich publikovanými prácami, bez ich existencie by
nemohla vzniknút' a ni jeho kniha (aspoň nic v tejto
podobe) . Mne sa stala Holého práca inšpiračn ým
zdmjo m k ďal~icmu analytickému spôsobu práce
s ľudovou piesňou . Opäť si uvedomujem, a ko úzko
sa na seba viažu vedecké výsledky dosahova né individuálnym úsilfm a znamenajú vždy krôčik dopredu. ktorý sa môže stať vermi pevným a perspeklívnym momentom. Ho lé ho prácu nemožno považo-

vai iba 13 komen l.Jr a hodnniiJCI po<otoj k \ ~'lcd 
kom svojich l..olcgov. k príspl'vkom t.. nc<•·m u
problé mo v a na lý!.), rdpl'kiiiJÚC ,,JnHllnÚ pocl\latu
skúm:mé ho materiá lu.

u

JANA I'ETOCZO\ A

Jadrom záujmu [)uO:,ana l lul~lw Je 'P<'~n;Í Jc<lno tka. jej mclo dtd.é. rytmJCkc a l'''tové sla\cbné
se gmenty. V po rovna ni <o ostatn~mi autormi. ktorých práce sa dotýkajú ko mplexne) analyzy ludovýc h piesní. stanovuje D . lloly poJem riadku. ako
najmenšiu a najníg JU fo rmovo Jednotku. ktoru uz
nemo žno de li ť Od k rar•ie useky. (Vl. llošov'k\ na priklad pojem Ji,tdk u vúbcc nepouliv;. "'am 1 c~I O
1oho pracuje s pnJmom pen óda vo vy7nJme núpcvu
jednej slohy, ktorú de lí na mcn~ie 'cgmcnty a 'Ynragmatické člen y) Z a základn ú. pmnarnu a u<.lľOJ ·
n ú Ma~ebn ú jednotku v 'lľ<lÍilk\ h p1••,ňach pn~ a·
žuje D. Holý -.lohu Skuma jeJ \1Ith~ k in)·m jl'dnotká m a naznačuj e význam vý<okdkov pre ~h.:dov n 
. nic variačné ho procesu, prfpadtH' vydavald ,kú
prax a objektivizáciu postupov pn analyllckcj a
rovnávaccj praci.

P·•-

Oba poh ľady na \ k umaný fenomén. napriek odlišnosti sú výs()Sint. ,lJč a > né, halillkov.mc, vedecky
erudova né, plné sl..ú,cnosll . vcdt•ckej akríbte. ľu d
ského vz ťahu . vychadlajllc.: 7 nahrmnaden}Ch p<lznalkov . Pre pokra čovanie v}·,kumu' v tej w o bl.l'o·
ti (ktorá ča ká mno hých mladých c r nomu7i~ ()lógll\)
sú oba a mno hé ďagic pohľa dy n<.',yh nurne potrd•né.

AJ.FXA:\'I)FR Mó:>:I

dobných úsi lí. Avšak podoba, v a kej podáva
tú to bežnú ľu dskú v l astn os ť Verdi. hy dnes
ncvystrašila hádam ani dieťa . J e teda. pocho p i teľné, že režisér (J . Gyermek) sa nepo kúšal
o aktualizáciu za každú cenu , ale podal príbe h tak, "a ko ho sám kúpil". Nad časovosť
hlavnej id ey "k rvi lačného" Macbetha (v histó rii fun guj e mimocho do m ako rozumný
a uznávaný panovník) n az n ač u je iba v celko vom uchope ní inscenácie (v tom treba vid i e ť
i jeho prínos): p ríbeh okolo ctibažné ho škótske ho krií l'a je vlast ne d ivadlo m sveta, scéno u, na kto rej hrdme svoje úlo hy. T e nto zámer umocnil návrho m a riešením scé ny
i V. Suchánek , kto rý vytvori l ilí1ziu divad la
v divadle. pri čo m herno u p locho u pro tagonistov nebol iba priestor za o ponou (vlastné
divad lo), ale aj p red ňou (svet). Podarilo sa
m u ted a u rč i tý m spôsobom zo t ri eť hranicu
medzi reálnou skutočn osťo u a d ivade lnou
ilúziou . Tento po tup možno pri troche fantázie navyše c h ápať ako vytvoren ie u rči tej
paralely Shakespeare- Ve rdi.
Celkové riešenie scény je antiiluzórne , cieľo m je (okrem n az na če nej myšlienky) fa rebné pô<iobcn ie na zmysly div{•ka (opäť v súlade

no šík - pozn. J . D .). Riešenie vidím v jednoduchom o dstráne ní pristavcných sto li č iek ,
čí m sa síce zruší ilúzia stola a sko mplikuje sa
výstup a zostup hlavné ho hrdinu :z pódia. divák sa však určit e prestane č ud ova ť . prečo sa
tak vznešený pán prechád za po sto le (tento
dojem j e obzv l ášť silný pri po hľade z prízemia) .
A k hovorím o režijne j ko nccpr ii. nemôžem nes pome núť využitie ča sové h o priesto ru
počas predo hry na aranžovanie pôsohivého
scé nického pro lógu, a nticipujúceho priebeh
a m yšlienku die la . Ide o do hrý nápad. po stupné ..o dstavenie" jednotlivých postáv
Macbetho m by so m však vyj adril expresívnejším hereckým gesto m - Stylizované o dsotenie to tiž nepôsobí j ednozn ač n e a presvedčivo.

Napoko n mi zostáva naj nevďač n ej šia úloha - hodno tiť výko ny jednotlivých zúčastn e
ných sólistov. zboru a o rchestra . Počas mojej
n ie d lhej p raxe hudobného publicistu so m sa
stretol s ro zšíreným názorom. že do o pery sa
ch odí počú vať. alebo nk chcete . chodí sa tam
.. na spevákov". Tento názor som ochotný a kceptova ť iha do tej mie ry (ako to už napo ko n

Protaaonisti predstavenia - F. Caban (MIIdletll)
a M . Blabuiiakov' (Lady Macbeth).
Snlmkl J. Vamt

Dobová ka rikntúru GluseptJe Verdiho

Po ncsmelom exk urze do hudby 20 . sto ro(neo-zamera nie tvorby B. Martinu neprekročilo sluchové možnosti našej "hudbychtivej" verejnosti) na čre l a dramaturgia opery Slovenské ho mírodného divadla opäť do
bezpeč n ých vôd o ved čcné h o talianskeho romantizmu a na pomoc si prizvala jeho najs poľa h livej ši u oporu- Verdiho. odetého tentokrát do šatu Macbet ha (premiéra 18. a
20. mäja).
Dramaturgický záme r mô.lcmc ch á pa ť jednak a ko ~n a hu o vyuzitic Verdiho v mene zaplnenia mi c~ti''IŠCj prvej opernej scé ny , alebo, na d ruhej strane. ako napfr\anie programu postupné ho (i obnovovaného) uvádzaniá
a pozniívania tvorby tohto velikána . ldcalna
je poch opi tcl'ne ne nútemí prítom n osť publika , ktoré "ne kup uje·· Verdi ho iba cez zbory
židovských zaJ atcov, dojemný osud parížskej
kurtizány či ~amopa š nú áriu 7hýralého vojvodu z Mantovy. Osud a livo tnos ť ostatnej inscenácie ukáže až čas, predpoklady životnosti či ncživotnosti však možno odhad n ú ť už
dnes. Hľadať ich treba ako v dra matickom
deji opery, tak i v hudohnej podohe diela.
Boj o moc a jej udržanie. nešt ítiaci sa využiť i tie naj rafinovane jšie a naj podlejšie p rostriedky , je zre jme starý ako ľudst vo samé
a my sami sme ka7dodcnnými svedkami počia

s ideou die la): prevl3da šedá a č ie rna . v niektorých momentoch ko nfro ntovaná s če rve
nou: červe n á opona. za ktorou sa odohrávajú
krvavé ud alosti. če rveno prestretý stôl. za
kto rý m Macbeth zapíja svoje "úspechy", če r
vené vladárske kreslá a čas ť kostýmo v
(H. Bezáková) Macbetha a jeho lady. pôvod ne ce lých č i e rn ych a t ď. Také to farebné riešen ie je ~ícc logické, keďže však neobsahuje vo
väčšom meradle kontrast, počas vyše dvoch
hodín trvania predstave nia pôsobí fádne.
Navyše, scéna je vo väč . inc o b razov p rfliš Laprataná- či už samotnou stavbou alebo úči n 
k ujúcimi , ko n ečný e fekt sa teda zrejme nesta ne vy h ľadávanou p astvou p re oči.
Za nedomyslený mo me nt scény považujem premenu pódia, resp. priestoru pred d ivadlom v divadle , ktoré sa v 2. dejstve spome nutým če rve ný m súkno m a pristavc ním
s tol i čie k me ní na slávnostn ú tabulu . Stáva sa
tak síce variabilný m, ale iba do tej mie ry ,
kým sa po ň o m neprechádza hlavn á postava.
Zrazu totiž evokuje - naprí klad - krčm ovú
scénu zná meho filmu bratov Sia k eľovcov (Já-

Koncepčné riešenie Inscenácie evokuje diva dlo S hakespearovej éry, tak, ako ho vldlme na dobovom vyobrazenl (vnút~~k londýnskeho divad la ten ·ený vôl z r. 1600).

vyjadri l niekto múdrejSí predo mno u). že ak
sa na scéne objaví Pavaro tti a začn e spieva ť 
nemusí sa pri to m ani po hnúť z miesta. V ostatných p rípad och však nepresta nem tvrdi ť ,
že opera je hudobným divadlo m . hudobno u
d rámo u či hudo bnodramatickým útvaro m
(v každo m p ríp ade zjednote ním divadla .
. resp . drámy s hudbo u ). Ako dô kaz svojho
tvrdenia uvád zam skalných návštevníko v našej ope ry: nezd á sa mi to tiž pravdepodobné ,
že ak by im išlo len a len o sp ev, mo hli by absolvovať niek toré tituly či me ná dva č i doko nca nie koľkokrát .
K týmto úvahá m musím pripojiť ešie chronicky ko nštatovanú s kutočnosť, že náš ideál ·
v oblasti vokálne ho umenia n~formujú výkony a produkcie provi nčn ých scén. ale kvalit·
né a d nes už každému d ostupné nahrávky.
Každý spevácky výko n ted a auto maticky
hodnot íme z hľadiska uspokoje nia našich estetických potrieb. d cterminov;1ných práve
týmto ideálo m. Z nutnosti ( napoko n. čo iné
nám už zostáva) sme d o urč itej mie ry tolerantní (ako napr. i pri ho dno te ní našej mó dy , našej e le ktro niky. nášho nábytkárskeho
č i spotrebného prie myslu ). Spevácky výkon
však nesmie pre kroč iť hranicu dobrého vkusu. Ako mi však - opliť - ukázala p rax . urče·
nic te jto hran ice nic je takou samozre jmos·
ťo u . a ko som sa naivne d o mnieval. .Y podmie nkach ope rné ho súbo ru je naprík lad čas
to d ete rminované vi;1c prcvádzkovými , sociálnymi , e tickými či . ... . ...... d ôvodmi . ako
memcnt mi č ist o umeleckými. Pre kritika má
táto prax nebla hé následky- stoj í p red dilemo u. č i hodno tii výkony o bje ktívne (a ta k
napr. konšt a t ova ť . že ten č i o nen sólista . nieko ľko krát o puncovaný. by v momentálnej
d ispozícii neprešie l pravdepodobne ani konkurzom do zbo ru ). alebo s prižmúre nými
o boma očam i . resp. zavre tými u~am i. Osob·
ne sa v tomto prípade prik lo nlm ku ko mp romisu.
V postave Macbetha sa prezentovali dvaja
popredn í sólisti - F. Caban a P. Mauréry
(dr uhého som poč ul iba na gene rálke). O b aja zvládli tento ťaž ký a exponovaný part na
štand ard nej úrovni , rado vé mu div(Jkovi asi
nebude konve n ovať Mau réryho ..spievan ie
do se ba" (ide o jednu nepríjemne sa po
Slovensku rozširujúcu spevácku techniku). u p. Cabana som postráda! väčšiu ko ncentráciu tónu . kto rá by mu nepochybne do po mo hla ku kultivovanejšiemu vo kálnemu
prej avu . najmä p ri .,robení veľkých tó nov".
Prvá (z h ľadis ka poradia priemiér ) Lad y oboch spomenutých pá nov - M . Blahušiaková
- sa viac sústredila na vokálny výraz (estetic·
ký výkon só listky žiarbohu osla bilo rušivé
tre mo lo) . suve rénna E . Kittnarová (mimochodo m ako jediná schópná sú stre diť pozornos ť viac n a he recký prejav než spásonosné
d irige ntove ruky) v tej istej postave zú ročila
d lhoročn é skúse nosti . získané na podobne
vnúto rne rozorvaných postavách (Abigail ,
Salo me a iné). Je j frázovan ie a spevná kanti·
lé na síce neboli n a t o ľk o štýlové ako u Blahušiakovej , postavu ctibažnej ženy však kreo vala naprosto presve dčivo . Dvo rnej d ámy sa
zhostila s po ľa hlivá D. Livorová a A . Michálková, v me nše j postave Lekára sa p redstavil
S. B e ňačka a R . U h lár. Z a spevácky naj lep-

Úlohu Banca stvú-nll na vysokej profeslolaíiMI
IÍromi P. Mlkllljj.
Snlmkl J. V~m~

šic. profes iom\lnc zvládnuté výkony považu·
jem stvárnenie postavy Banca P. Mikulášom
a J . S}>ačkom . Doko nc" pri p. Spačkovi musím konšt a tovať, že s pribúdajúcimi rokmi je· .
ho d ovtedy ko mo rnejšie ladený bas vyzrel,
ako ,v o bjeme . tak i vo farbe. S vefkými sympatia mi ~om pr ija l tc n or o~ý výkon mladého
Ľ . Ludhu. V postave Maed uffa sa prezcnto·
var ;.-iac-menej iba jedno u áriou. zvládol ju
všajc suver~nne, štýlovo a bez ·zjavnci náma·
h y č~ technických p roblémóv. V hlase má na·
vyše o no potreô né napä tie . kto ré ho predurčuje- i keď zatiať na lyrickejšic ladené- par·
ty talianske ho bclcanta. Z ncspomcnutýcb
só listov účinkovali J . Ábel, P. Gábor, A. Ha·
ra nt , J : Oniščcn ko . B . Simanovský, Ľ. Hu·
decová a A . Svobodová.
Svojím výkonom ma sklamal spevácky
zbo r. na oboch p remiérach som postráda!
najmä prcgn ant nosť. tak potrebnú práve
u Verdiho (zbormajsterka K. Bczáková).
Hudobné naštud ovanie o rchestrálneho panu
bojova lo s .. detskými chorobami·' , h ráčov
nedo kázalo do h na ť k energickejšiemu výkonu ani presné a ..burcujúce" gesto dirigenta
(D . S ~efá n e k). Po d ta nečné vložky sa podpi·
sal cho reograf K. Tó th .
H andicap o m predstavenia. ktorý podla
m ň a zoh rá úlohu pri životnosti inscenácie, je
uvede nie ope ry v tali anskej reči. Pres taňme
si už k o n ečne na ho vá ra ť (a v tejto chvíli sa
bude m op a k ovať , predpo kladám, že nie posle dn ý raz). že radoví návštevn íci opery SND
poznajú napr . Shakespeara. a že v prípade,
ak nie. tak im pomôže krátky obsah opery.
o bsahujúci informáciu o ko naní ôsmich postáv. Presta ňme si n a m ýšrať, že týmto divákom je jasné, o čo išlo v p rológu, že vedia. ro
sa stalo za o po no u. že im je j asné. kto sú ll
traja či štyria n a márach. kto a prečo uteU
v závere prvého dejstva z javiska, alebo. ro
je to za panoptikum v 2 , d cjstve. Alebo chceme naozaj prinútiť návštevníka , aby sa pred
pred stavením či počas prestávok vzdal prfjé m né ho spoloče nské ho uvoľnenia. sadol si
nie kde do kúta a usilovne študoval priložený
preklad libre ta? Proti to mu . myslím , by ut
protestovali i p racov níč k y v bufete ... Túto
otázku je podľa môjho názoru možné riešitibl
j ed~ým spôsobo m: jasne si vopred koncipovll
cie r pred stavenia a na tom to základe zvolil
najefektívnejšie p rostriedky.

JURAJ
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Stretnutie
mladých skladateľov CSSR a BĽR
v Dolnej ·Krupej
v

91. VÝRO(:tE NARODENIA PAVIA HA-

AM. ll. júna sl pripomína me 90. výročie naNIIeala ~ského skladateľa Pavla Haasa,
lderý sa stal počas' druhej svetovej vojny jed-

• zobed fa~lzmu.
Narodil sa v Brne, kde tiež celý život akth·-

~tudoval na brnenskom konzer(1919-1921) skladbu u J . Kunca
1 ._tnpunkt u V. Petrl elku, v roku 1992
~~~
Majstrovskú školu skladby
1 J-. Janáčka, ktorého vplyv sa odráža vo
dHiaejebo diel. Dokázal sa znamenite prilf6loblť Janáčkovým metódam a spojiť ich
adiStnýml výrazovými prostriedkami, challllderlzovanýml stručnými, výraznými modn~~, poafltfm väB ích dizonancif a pozo ru..._.. melodickou, harmonickou a 1"}1mic... meaclou. V Haasovej tvorbe badať inlflr'du moravskými ľudovými plesňami, ži"'*fml nápevml, džezom, ale aj hudbou
sn.lnskébo a Honeggera. Vrcholom Haalll'tj skladateľskej práce bola dramatická
.,.. ~rlatán, ktorá vznikla v rokoch
836-37. V decembri 1941 ho zatklo gestapo
aMdleklo do terezínskeho koncentračného
II1Mn. l tu sa naďalej venoval hudbe, dollllca tvoril nové skladby (napr. S uita pre
llllloJ, Symfónia - nedokončená, ~tyri ples• u slová činskej poézie, pripomínajúet nojou Slitováclavskou symbolikou do_,), Zahynul v Osvienčime - 17. októbra

JMl

t

P. M.

VÝMENNÁ DRUŽOBNÁ PRAX. Už viac
. . " sa úspešne rozv(ja družobná spolufiMI medzi Vysokou školou múzických
- . f v Bratlsla\·e a Vysokou hudobnou
a.lou C. M. von Webera (Hochschule fiir
llhslk C. M. von Weber) v Drážďanoch. Vyllfta sa najmä forma študljpých pobytO\'
teUaólov a \ýmennej praxe študentov.
V tilodt IJ.-19. marca t. r. taktiež po budla
' Dn!d'anoeh skupina bratislavských huMafkov, poslucháčov VŠMU, k torí sa
illfdae predstavili na koncerte v aule tallljiej Vysokej hudobnej školy. V programe,
-.venom z diel B. Smetanu, S. Prokofic11, B. Bartóka, C. Debussyho, A. Dvoráka,
P. MMeqnlbo a E. Suchoňa účinkovali kla*lld M. Blegelbauerová, M . ~terko, spcftHiy A. Dudá~vá, l. Mlchalíková a d ychové
bblteto v zloženi M. Turner, nauta,
L Roth, hoboj, R. ~ebesta, klarinet (vystúpil
.t alla sólista) E. Mešina, fagot a B. Hóz, leslf rula. Rektor školy prof. D. Jahn ocenil
..._..é kontakty oboch škôl ako aJ vý~r
-1111 ~nosf mladých umeícov l dobní
. .. illillllt&d $1dad1Ju )Jrogrllmu. :St'u ilentl
.-r'ft"llrnom t\ase obdtvowt ·kuhúmc.lillaerlcké a umelecké pamätihodnos ti
.Dnllan a okolia, zúčastniť sa na predsta- ' opery R. Wagnera Blúdiaci Holanďan
(Y ftill W. Wagnera), či absolvovať koncert
111toru Cappella Sagittariana. V októbri zazua skupina drážďanských posluchádo Bratislavy.
-NAl OHlASY NA SKO. Krá tko po turné
SIO vo Veľkej Británii prišli do Bratislavy
,.._.é kritiky na vystúpenia nášho telea Alpo6 nlekol'ko z nich: "Včera sa oskuWall v brlghtonskom Dóme svia tok pre
lllleov - vďaka SKO. Dve úvodné čísla Ceftlllbo a Vivaldiho Concert! grossi boli
'JIIbjúce v každom ohl'ade. Teplý tó n slá·
..,, dokonalosť súboru spätá s rytmickou
*-lltou a hlbokým zmyslom pre kontras t
....bil~ ie výkon bol pravdepodobne najflllektnejif, aký kedy budeme poču ť... Dvc.,.... Serenáda pre sláčiky E dur bola
*Uým vyvrcholením nádherného .ko nccr11, ujmi vďaka vedúcemu orchestra Boh·
-.t Warchalovi." (John freestone, Evc. . Arps, Brlghton, 6. 3. 1989). "Je až nellldterné, že taký s}1y zvuk bol vytvoren}·
lll..tfm súborom!" (Frank Warren, Glou-..Ire, Echo, 7. marca 1989). "Sheffi cl-

*w

Snímka M. Thurzová
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MN f CHOVS KÝ CHlAPČENSKÝ Z BOR
- Die miinchner Chorbuben p ricestovali n a
pozvanie Br.llislavskéh o chl apčenského
zbo ru do Bratis la\)', k de sa 24. mája preds tavili n a samostatno m celoveče rnom ko ncer te v Kon cer tn om št údiu čs. rozhlasu. Za
dirigovaniazborml\lstra a u meleck ého vedú·
echo súboru Bern harda Rcima nna predviedli výb er zo S\'Ojho boha tého repertoáru,
ktorý zahrň uje sakrálnu a svetskú zborovú
tvorbu všetkých štýlov od ren esan čnej polyfónie až po sú čas né zborO\'é d iela a rôzne
úpravy l'udm'Ých pies ní. Teleso, 1.aložené
f. Ro thschuhom v roku 1952, sa radí k popredn}m európskym zborom to hto typu, jeho č lenmi sú chlapci od šesť do dvanásť rokov, združení n a báze ne1..ávislej spoločnosti.
Chlapci získajú v s úbore nielen muzikant·
ské školenie, ale vedenie zboru kladie vcl'ký
dôraz i na rozv(janie osobnostného profilu
spevá km·, ktorých motivuje pridcl'ovaním
podl'a zásluh odst u pňovaných ho dnosti, vyznačených-aj na úborm'Ých čiaprtach. Každá
funkcia zahrňuje konkiétn\1 činn osť a zodpovednosť za určit}• úsek organizač nej správy telesa. Tým p estujú \' chlapcoch zmysel
pre l'Zájomnú s po luprácu, ochotu pomáhať,
zodpovednosť a JlOCit spolupa t rič nost i. -HVÝSLEDKY PRIESKUMU SLOVENS KEJ FILHARMÓNI E. Začiatkom roka uskutočnila Slovenská filharmónia med zi n ávštevníkmi jednotlivých kon certných cyklov
priesku m, 7.&mcraný na zistenie o p timáln eho začia tku koncertov a celkovej s po kojnosti Bra tis lavča nov s koncertnou činnosťou
SF. Z celkove rozd an ých UOO a nketových
lístkov sa vrátilo 503 vyplnených dotazn íkov,
na zá klad e ktorých ponech áva ved enie S F
začiatok večern ýc h koncertov o 19.30, nový
plán ovaný cyklus ko morných ko ncertov
v Moyzesovej sieni bude bývať v stredu
o 19.30, ko ncerty pre Kruh priatcl'ov S F
(cyklus K) ostávajú v n cdcl'u o 10.30 h, na
ž iadosť väčš in y respondentov ich doplní
sprievodný text o au toroch a interpre toch.
O stat né pripomie1tky o bsiahnuté ' ' d ot azní·
koch sa týkali napríklad zlepšenia kultúr·
nosti prostredia v Redute, služieb n ávštcmí·
kom a dramaturgie. Zaujímavá je žiados ť
o usp oriadanie Dň a otvoren ých d verí pri
prfležitosti 4~ročného j ubilea SF.

e

Stretnutia mladých sk l adateľov. pravidel·
ne sa konajúce dvakrát do ro ka ( raz na slove nskej a raz na česk ej pôde) za príto mnosti
zástupcov jed nej zo zah ranič n ých kraj ín .
tvoria jednu z dôležit ých fo riem ko nfro ntácie
ich vzá jo mnej tvorby. Široký priestor je
v rámci nich venovaný prehrávkam sklad ieb.
ako a j diskusiám o smerovaniach i p ro blé·
moch vývoja súčas n ej kom pozič nej tvorby
doma i v za h raničí. Je to j edna z mála platfo·
riem (u nás), kde môže doc hádzať k uvedomovaniu si postavenia vlastnej kultúry vo
vzťa hu k svetovej. Doteraz nám chýba medzinárodný festival s ú časnej hudby; obmedzené
sú možnosti štúdia v zahrani čí , ú ča sti na rôzn ych súťažiach , kurzoch a festivaloch . Aj
uvedené stretn utia mladých skladatel'ov postrád ajú syst e m atickosť vo výbe re jed notli·
vých za h ra ni čn ých kraj ín , z ktorých niektoré
socialistické boli zastúpené viackrát, kým
mnohé ne ocial istické ani raz. Uspokojivá
nie je ani (1 časť našich s kladateľov na výme nných akciách podobného druhu v za hra n i čí,
pod mie ne n{t viacerými limitujúcimi fa kto rmi .
Problé mov je h n eď nieko l'ko. Z nich sú
jedny viac, iné menej reálne a ri eši teľn é. Pokúsim a zame rať na tie prvé a navyše súvisia·
cc s uved enými stretnut iami ml ad ých skladat e ľov. Jeden problém tvorí slabá ú časť domácich sklada tel'ov . Čiast očn e je príčinou ľahos
tajnosť. nezáujem. A le kvantitatívne väčšie
zastúpenie študen tov ko mpozície. ako u ž vyštudovaných sklad atel'ov , po ukazuje aj na
iný dôvod. Je ním rozko l medzi záujmami
mladé ho s k l a d a t eľa (z ex i sten čnýc h dôvodov
núteného p rija ť rôzne, s kompozíciou nesúvisiace zamestnania) a jeho zam estnávateľa.
ktorému význam takýchto podujatí zostáva
sk rytý. Veď na výko n jeho zamestnanca
(pracujúceho napríklad ako hudobn ý režisé r,
redaktor ... ) rast úrovne jeho ko m pozič nej
tvorby ne má žiad en vplyv- naopa k spôsobuje pre kážky.
V tomto ro ku sa prvé stretnutie skl adate·
ľov (3 .-6. mája) u sk u točn il o s tro mi bulharskými skladatcl'mi, pôsobiaci mi v Sofii. ab·
so lvcntmi tamojšieho Ko nzervatória (v Bulharsku má charakter vysokej ško ly) - Kiril
Ilievsk ij ( nar. 1955; študoval u P. C hadžieva), Krasimir Taskov ( nar. 1955; študoval
u P. Stoja nova), Petar Petrov (nar. 196 1; štud oval u A. R ajčcva ). Svoj u tvorbu p rczento ·
vali nickofký mi skladbami, kto ré d o značnej
miery postrádali č rt y osobnostného p rejavu.
Vyz n ačoval i sa síce remeselnou z ruč n osťou
(zn a l osťo u tech ník klasicisticko-ro mant ické·
ho dedičs t va, p rostriedkov mod erny prvej
polovice 20. st o ročia i niektorých spôsobov
povojnovej avantgardy a Novej hudby).
avšak chýbala odvaha p red os t rieť svoj postoj , spojený o. i. s protestom voči ustáleným
no rmám , k to rý tak charak te rizuje mladé ho
umelca. Jed no u z príčin tohto stavu je prav·
depodobnc pome rne nízka in fo r mo va n osť so
svetovým d ian ím . obmedze né možnosti výme ny formou stáží. s úťaž í (an i jeden z nich

neštudova l v za hra ni čí. ich > kl a dh~ ' v~ 111111·
kou ZSSR zazne li le n na dom ii~.:c.J púd~:i .
V disku~ii ~a roz1·inula téma o pmgr~:~fl·
nych vývoj ov~·ch t·e~t c:ich >Úča>nc.J h udh~ .
V tejto súvi~l o>t i >a >pome nula 11 u r h<,
G . Kančcliho a A . Snitkcho. dobre známa ".1
b ulharským kolegom. Poho101 o pcJ>trehlJ aJ
u rči t ú podob n o~i medzi no u a h ud h()u
V . Go dára . ktorc:i p red~ta,·o,ala pre n1ch
hod notovo najl'ySSí ~t u peli z p re dn:d<: n ~ ch
ukážok z našej strany. Anal ogic k~ k tomuto
sme rovaniu v hudbe ponúkli ~k l adb u jedného zo svojich ko legol' G. Arnauda (nar.
1957. študoval u A . Taneva)- Koncert pre
komorný o rchester , poukazu júcu nespo rne
na talen t svojho tvorcu. Ch ýbala jej však
sú drž n osť a fu n k čnos ť ča stí vo vzťahu k cel·
ku. myšlienková závažnosť a výber použitých
prostriedkov. čo tak charakterizuje Godáro ve diela. V diskusii ďalej bulharskí ko legovia
postrehli rozdi e l nosť štýlových orientácií
v radoch mladých slovenských s klad ate ľov.
ktorá zrej me v Bulh arsku nie je natol'ko príz·
načn á . Z vypoč utýc h ukážok popri Godáro vi
zaujala l. Szeghyová, b rnenský sklad atcl' R.
lštvan a z najmlad ších M. Betko a M. Piače k ,
ktorým predpovedal i budú cnos ť úspešného
skl adate ľa. Ďal šie témy diskusie sa týkali
o tázok
využitia
folklóru
a
tradície
v kompozícii , kde bu lha rskí skladatelia opäť
zaujal i zná me sta novisko o primárnosti zážitku , výsledného tvaru voči zvoleným ko mpo.z ičn ým p rostried kom . Ich názory nemali
však svo j ekvivalent v tvo rbe , kde bo lo cí t i ť
prevlád ajúce trad i č n é ( na spôsob mod erny
prvej polovice 20 . s to roč i a) spracova nie fo l·
kló ru. O tvore ne na te nto rozpo r hn eď na zač i a tku po ukáza l P. M a rti n ček a ďa l š í diskutujúci, čo naštartovalo atmosféru nefo rmál ne
prebiehajúcich polemík. Napriek n ázorovým
rozdielo m panovalo pri a teľské ovzdušie. potrebné na rozvíjanie priateľských kontaktov
aj za rámec takýchto stretnu tí.
Ž iada sa mi ešte upozo rni ť na organizač n é
zabezpeče n ie. Zo slovenskej strany bolo
stretnutie pripravené príkladne, na čo m mala
nemalú zásluh u PhDr. Zuzana Krajčiová. ta·
jomníčka Tvorivej komisie p re teóriu a kritiku i Kruhu mlad ých s k lad ateľov, ďalej pred·
scdn íctvo ZSSKU i Federálneho ZCSSKU
a SH F. Po prvýkrát bolo technické za riadenie o bsluhova né profesionálne - Ing. E . Walzelom , tech nickým pracovníko m E lektroaku stického št(ldia č. rozhlasu v Bratislave.
Zo slovenských ~kla datel'ov sa zúčastnili šies·
ti , pri čom boli k dispozícii partitúry i nahrávky ďalších kolegov. Za českú stranu to boli
len dvaja a na hrávky a partitúry ostatných
českých skladate ľov chýbali. K dispozicii nebol ani propagačný materiál za čes kú a bulharskú stranu - profily, platne, vydané notové materiály atď. V budúcnost i by to mala
by ť jed na z požiadaviek p re zástupcov zúčas t ·
nených kraj ín , ktorí okrem vlastných skladieb by mali uviest''aj reprezentatívnu vzorku
mladej kompozi čnej tvorby svojej krajiny. ,
ZUZANA MARTINÁKOV A

e

PODUJATIE V MARKU~OVCIACH. Múzeum hudobných nástrojov v letohrádku Dardanely v Markušovelach, okrem výstavy historických nástrojov pravidelne pripravuje aj hudobné podujatia - často venované mladým poslucháčom. Jedným z nich ~lo ~ stre~~utie
s bratislavs kou klaviristkou Vierou Doubkovou so žiakmi 1Š z Harlchovaec pn Levoct. Na
programe zazneli diela J. S. Bacha, L v. Beethovena, R. Schumanna a C. Debussyho.
F. S.

KONKURZY
Riaditel' Konzenatória v Bratislave, Tolstého ll, vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta:
- učiteľa klavírnej korepetície.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a pedagogická prax. Predpokladaný nástup interného alebo externého vyučovania je
l. septembra po schválení konkurznej komisie.
Prihlášky doložené dotazníkom, životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní
a praxi možno podať do dvoch týždňov od uverejnenia konkurzu na adresu Konzenatória v Bratislave.

*

Riaditel' Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz do hlaSO\' operného zboru:
- soprán,
- alt,
- tenor,
-bas.
Konkurz sa uskutot!nf dňa 19. 6. 1989 o 14. hod. v skúlobnl operného zboru na
Gorkého ul. č. 4, BratislavL Podmienky: zaspievať umelú alebo ľudovú pieseň
a jednu áriu.

---
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Tohtoročné 15. záhrebské hudobné bienále i napriek svojmu jubileu nepôsobilo nijako
slávnostne o kázalo , honosne a hluč n e, ale
bolo skô r uzavretou záležitosťou odborníkov
a zanietených záujemcov o sú čas nú hudbu .

Zaujímavá a netradičn á bola dramaturgická štruktúra bie nále , ktorá sa javila ako jubilejná retrospektívna panoráma tzv. avantgardnej hudby od počiatku 20. stor,očia až
podnes (avantgarda chápaná nic jednostra nne, ale ako odraz jednotlivých etáp vývoja
hudby v našom s toročí). Pravda , v tomto
zmysle je možné o dram aturgickej koncepcii
bienále di s kutova ť, pretože orientácia na svetovú hudo bnú avantgardu sme rovala podstatne viac od Záhrebu na západ, ako na sever , juh či východ. Ale to už je vec u sporiadateľov ...
Pod a ť podrobnú informáciu o tomto maratóne (8.-14. 4 . 1989) je priam nemožné , tak
ako bolo nemožné stihnúť všetko , čo bienále
ponúkalo. J eho štruktúra bola rozdelená do
štyroch programových blokov: a) Styridsať
rokov elektroakustickej hudby b) Skola súčasnej hudby c) Veče rné koncerty d) Nočné
koncerty a javiskové produkcie.
Okre m toho paralelne s večerný mi koncertmi pre bie hal cyklus Zvuk a film . Pokúsim sa
aspoň stru čne chara kteri zovať jednotlivé
programové blo ky.

40 rokov elektroakustickej hudby
Sesťdielny cyklus (vžd y o 10.00) začínal
dielami P. Schaeffera, K . H. Stockhausena,
H . Eimerta, B. Madernu, Gy. Ligetiho, L. Be. ria a ďa l š ích prvých priekopníkov elektroakustických ko mpozícií. Nemožno me nova ť
všetkých auto rov (zazneli skladby vyše 50 autorov) , chcem sa zmieniť skôr o vydarenej
dramaturgicke j ko ncepcii tohto cyklu , ktorý
chronologicky , s d ôrazom mi kvalitu a význam jednotlivých autorov a diel prezentoval
dote rajší štyridsa ťročn ý vývoj tejto hudby.
Cyklus uvádzal H. U. Humpert a šiestu čas ť ,
venovanú
e le ktroakustickému
štúdiu
III. programu belehradského rozhlasu V. Radovanovlč. Obaja sú autormi pozoruhodnej publikácie, ktor á teoreticky odborne
a s prehľadom zachytáva doterajší vývoj
elektroakustickej hudby, prácu jednotlivých
štúdií (aj bratislavského) a v encyklopedických heslách informuje o jednotlivých skladateľoch .

Uvedený cyklus presvedčivo dokumentoval, že te nto druh tvorby nie je privilegovanou , nežiadúcou exkluzívnou záujmovou
č innos ťou , ale logickým dôsledkom vývoja
avantgardných poetík hľadaj úcich nový zvukový" a výrazový materiál. Cyklus tiež do kázal, že e lektroakustická hudba má už svoje
dejiny, svojich klasikov , pokračovat e ľov
i ďalších hľadačov no vé ho ideálu . Bolo pre
mňa milým potešením , že medzi touto svetovou .,elitou" bo lo zarade né dielo Jozefa Malovca Ortogenesis s pozitívnym ohlasom .
Zauj í m avo sťo u

tohto i ďal šieho cyklu bol
vstup na podujatia, ktoré sa konali
v n eformálnom prostredí foyer Ma le j dvo rany . Príklad nasledovaniahodný, pretože naše
e lektroakustické štúdio má vo svete dobrý
zvuk a takáto rekapitulácia by n ezaškodila
ani domácim záujem com.
voľný

~kola súčasnej hudby

Nočné

Mali byť akýmsi k on fro nt ačn ý m protipólo m, v ktoro m vystupuje do popredia inter·
pret ako nos iteľ-š íriteľ avantgardných idei.
Ciže tvorba a interpret. Ci už to bol multihráč Radko Vojteko s dielami B. Jež·Brew·
ščeka a M. Ruždjaka, alebo americký súbor
pre súčasnú hudbu "Zeitgeist" Ensemble
(skladatelia F. Rzewski , I. Riley, l. Kuljerif,
T . Fuentes), všetci priniesli zasvätené inter·
pr e tač n é výkony , avšak tvorbe chýbal výrazne jší hudobný m ateriál, prevládala chladnA
Centrom záhrebsk~ho blenale bola koneertn6 dvorana "Lisinski".

Večerné

koncerty

Mali byť hlavným dramaturgicko-interprctačným piliero m záhrebského bienále. P re-

vládala tu dramaturgická voľn os ť . široký zábe r k o mpoz i čnýc h techník a poetík , bola tu
i skladateľs ká skos tnat e l osť. bezvýrazná
a neosobitá inve ncia , bezduchá hra s aleatorikou , sonoristikou , koloristiko u . e pigónstvo, ale n ašťastie aj zaujímavé, provokujúce
i podnecujúcc te nde ncie .
Pozoruhodným a myslím , že práve v to mto
prostredí aj istým ožive ním dramaturgie bol
koncert Litovského komorného orchestra po d
taktovkou Sauliusa Sondeckisa. Predviedo l
predovšetkým diela svojich krajanov O. Balakauskasa, E. Straumeho (obaja boli
prítomní) , B. Kutavičiusa, F. Bajorasa a napokon C horál L. Beriu. O sobitnú pozo rnosť ,

dobného divadla o krem inštrume ntálnej bravúrnosti má n eobyčaj n é kúzlo muzikantskej
sponta neity a d ivadelnej gracióznosti. Všetko je veľm i d~cc ntn é, duchaplné , vkusné
a o rig iná lne. Osobitne sa mus ím z mi eniť
o skladbe Zá hrebčan a Vinka Globakara Tribadabum extensif s ur rythme fantome
(z r. L98 L), v ktorej traja sólisti rozvinú prebohatú škálu zvukovo-rytmických nápadov.
Tento veče r rozhodne pat ril k vrcho lo m bie nále a svojou o riginalito u i j edinečnosťou b y
te nto sú bor podnetne zapôsobi l aj v našich
stojatých vod ách . Druhým veľmi príjemným
prekvapením bol opäť súbor bicích nástro jov
Polyrhytmia z Bulharska. V zauj ímavom a
pestro zloženo m re pertoári (J. Cage,
S. Fink , A. Avramov , K. Sfetsas, D. Paliev,
E. Varl!se) dominovali skl adby bulharských
autorov , kto rých no vos ť spočíva l a vo fo lkló rnych prvkoch . Speciálne A . Avramov
v skladbe Ugandian Amadinda Piece (sám bol

E. Straume a Litovský komorný orchester po predvedení skladby t

ale a j diskusievyvolala skladba E. Straumeho Koncert č:..C (Challanger-Černobyf 86)
pre saxofó n (hral autor) 2 klavíre a s l áčikový
orchester. S traume sa tu predstavil ako talentovaný, osobitý skl ada t e ľ a jeho kompozíciu
by sme mo hli oz n ači ť za kvázi retrosyntézu ,
t. j. voľné využitie a spo jenie do terajších
ko mpo zi č n ých techník a prvkov, aleato riky.
sonoristiky, ale aj expresionizmu , h ádam aj
ne rvnéh o naturalizmu . m'lcstami hra nič i ace
ho s ne uro tickým i ko lážovými ú tva rmi. Rozhodne to bola skladba n a diskusiu.
Z ďalších večerných podujatí ma sklamalo
španie lske Grupo cfrculo s d omácou tvo rbo,u . v kto re j bol príliš cítiť k o mpoz ičn ý stereotyp a eklekticizmus. Zato nasledujúce trio
Le Cercle z Francúzsk a m i poskytlo jeden
z .najkrajších humo rn ých a duchaplných zážitkov.
Trio Le Cerclc Percusio n-Théatre, založené 1973 prešlo úspešným ťaženfm už viacerými svetovými festivalmi a ich ko ncepcia hu-

-t

(Challanger - ť:emobyf 86)

jedin ým interpretom) ukázal o riginálnu škálu technických fin es a zvukových e fektov na
xylofóne Amadinda , kto rý sa vysk ytuj e jedine u Bagandianov - ugandského kme ňa Bantu . Hrajú na ňom traja hráč i techniko u .. putting together" ; skladba i jej predvede nie mala búrlivý ohlas.
Na jedinom symfonickom ko nce rte (Orchester Záhrebského rozhlasu a televízie) ,
španielsky dirige nt Arturo Tamayo uviedol
skladby mladých autorov - Po ľk y Bettiny
Skrzypczak, Zá hrebčana Srdana Dediča ,
Am e ri ča n a Sidney Corbetta a jed ného zo zak l adate ľov chorvátskej moderny Branimira
Sa kača . Kým prví traja ešte len vstupujú do
širšieho hudobného povedomia, zostávajúc
na platforme aleato riky a so noristiky (je to
už sche matizmus!). Sa k ač je zre lým tvorcom
s vyh raneným rukopisom . Lige tiho Koncert
pre klavír a orchester so m le pšie .. vychutnal"
s bratmi Bonavcnturovcami vo Varšave a ko
teraz s klaviristo m Hubertusom Breyerom .

•

Z podobných programových zám erov ako
predošlý vychád zal aj te nto šesťdie ln y cyklus, s tým rozdie lom , že išlo o živú hudbu .
Možno diskut ovať o už spomínanej dramaturgickej orientácii ; cyklus bol zameraný na
tieto skladate ľs ké osobnosti: O . Messiaen,
G. Ligeti , K . H. Stockhausen, A. Berg,
B. Bartók, A. Schônberg, l. Stravinskij
a E. Satie. Výbe r skladie b bol zrejme motivovaný domácimi re produk čnými možnosťa
mi. Messiaenove skladby (Quator pour la Fin
du Temps a i.) , Stockhausenov Cyklus (1959)
a Kontakty (1 959-óO), Be rgova Lyrická suita, Bartókove 3. sláčikové kvarteto, Satieho
Gymnopédie a i. boli n ároč nou previe rkou
záhrebských só listov a ko m orných súborov ,
z ktorých pre mňa n aj~ympatic kej šie vyznelo
Kllmovo kvarteto (Berg, Bartó k) . Na priek
viacerým interpre tač ným podlžnostiam nemožno cyklu uprie ť - i vzhľadom na voľn ý
vstup , didaktický zámer (dobre sa počúvali
napríklad neprávom u nás nehrané skladby
E. Satieho , ko mbinované s recitáciou vo foyeri Koncertnej dvo rany) a účasť mladého
publika (prevažne pos lucháčov hudobných
uči líš ť) bola viac ako sympatická. Dô ležité je
aj to , že táto tvorba je v re pe rtoári domácich
sólistov a ko morných súborov bežno u záležitosťou .

koncerty

Symfonický orchester úbreMUho rozhlasu a televízie

Snímky M. Jurík

Trio Le
skladby

racio ná lna ko nštrukcia nad abscntujúcou in·
vencio u . Z Varšavských jescnr nám dobre
známy John Tilbury v programe nazvanom
In memoriam Morton Feldman delikátnym.
či stým , až asketickým spôsobom predniesol
diela C. Cardewa, H. Skemptona a M. Feldmana. Závereč n é nočn é podujatia vygradovali v exkluzívnom programe nazvanom
MBZ New Cabaret - " Madame Cora", veaované J . Cageovi. Ide o ko le ktívnu produkciu
členov súboru Orchesterforum. Dvojhodinová produkcia je paródiou- karikatúrou barokovej oper y. D ôležitú ro lu tu hrá improvizá·
cia, štylizácia pseudobarokových árií. pričo11
základnou spojovacou štylistickou matériou
sú prvky nemecke j pies ň ovej kabaretoej
hudby 30-tych rokov a džezu . Scénickým
stvárne ním a vysoko u inte rpre t ačnou úrov·
ňou bola to exkluzívna bodka za MBZ '89.
Záhre bské hudobné bienále teda nie je vyhraneným podujatím , je festivalom otvore·
ným pre všetky štýly a sm ery sú časnej hudby,
n c n ast o ľuje krité riá, ale predkladá materijJ
na úvahu , dáva nové podnety a čo je hlavne!,
nedovolí za budnúť na to , čo bolo. na cesty
sú časn ej hudby k dnešku . V tomto smere OO.
lo v mnohom pouč n é a zaujfmavé.
N ebol tu ani žiaden festivalový zhol
a ruch , ani vzrušené pseudoteoretické diskusie. Skôr sú stre<;lené počúva nie podľa indiW.
duáln eho záujmu a tiché priate ľs k é rozjímanic nad stavom hudby našej prítomnosti. Ale
ak by predsa malo d ôj sť k ..pokusu o diap
zu" záhre bského bienále , hľada l by sompričiny fe no ménu , prečo sa väčšina súčasaq
hudby podo bá ako vajce vajcu (česť výnit~~o
kám!) , hoci vznikla v rôznych krajinách weta , prečo je toľko epigónstva, pseudosebarealizácie a málo originá lnych partitúr a prelo
sa hodnoty ešte stálo ťažko presadzujú dohldobného povedomia ľudskej spoločnosti .
MARIÁN

ame v stručnej spréve už informovali, usporiadal Zviz českých sklada·
koncertných umelcov a Zviz slovenských skladatel'ov a koncertných
v Prahe celoitátnu konferenciu o problémoch a perspektfvach huvedy v tSSR. Ciel'om tejto prvej muzikologickej .. plenárky" po 27 (l)
bolo zmapovať" súčasný stav československej hudobnej vedy v domá·
1118dzlnárodnom kontexte a na základe toho naznačiť úlohy jej ďaliieho
Hlav"' referáty (Ji;í Bajer: Za posilnenie historického, estetického
vedomia v hudobnovednom výskume; J. Jlránek: Hudobná veda
IIOi~na,sf; J. Fukač! Predmet a metódy hudobnej vedy: O. Elschek: Miesto
IMI~elc:ti""' československej hudobnej vedy v medzinárodnom kontexte)
l'ittlrá,tov (z toho 10 slovenských) z oblasti hudobnej histórie, kritiky, teó·
llt:etlky, sociológie, psychológie, pedagogiky, etnomuzlkológle, muzikoekustlky, pópulárnej hudby, problematiky edičnej, múzejnej, popula·
lnitltuclonálnej itruktúry, itátneho plánu a výučby muzlkológov na·
lbirmiJiúl!:l obraz o zmeikaných vlakoch, nevyuiltých prllelltostiach, lg·
z nezáujmu, l'ahostajnostl l svojvôli, ktoré odsúdili
iMiov••ns:kú hudobnú vedu na živorenie na periférii svetového diania. Neviek ani konitruktívne nát=odvrátenle krfzy, ktorých realizácia
Jobce resp. oboch národných skl•
len ačestl v rukách muzlko
zviizov. l keď konferenc neskoncipovala oficiálne závery svojho
bolo resumé jednoznačné:' iba vôl'ou a člnmi moino a treba.doslah·
smere.
hdtr61,k11ch náiho časopisu sme uverejňovali postupne najdôležltejiie rekonferenciou. Publikovaním dvoch ·ďalifch (zo stenograflckélllanl'nu) ukončíme tento cyklus, dúfajúc, ie sme tým prispeli k urýchlen6·
íl'lttt.nlu neradostnej situácie československej m~lkológie.
1

a metódy hudobne! vedy-

ču lo uvažovala a uvažuje o proble·
predmetu a metodológie i čes k á huveda. Nemala síce bezpro stredný
na za k ladateľské akty. avšak sklo n
metodologickým bilanciám bol
Hostinské ho evidentný trvalou inklik v~eobecnej ším estetickofilozofickoncepciám , touto - domnievam sa stránkou českej hudobne j vedy .
aktivity v metateoret ickcj odrovine sú aj pomerne poče tn é a v poso zahraničnou p rodukciou- trúfam
nie cel kom zlé -odborové pro peprácc Rackovej , znamenaj úcej
w ......n;"
· Helfenovej koncepcie . až
Elschekovo a českú t ímovú

rokoch sme sa venovali
muzikologickým úvahám v snao marxistickú metodológiu;
aktivizovala potreba vyrovnával'
'poclmi1~ nk ac h stále frapilntnej šej nedos- .
aktuálnej za hran ič n ej produkcie so
novými impulzmi. Dokonca mo ho l
dojem , akoby práce na poli všeou•u''"'"''v"•~. l. j. na mctatcorcticko m
odboru , vytláčala konkrétne bád apäťde siat ych rokoch sme napríhistoriografiu- a niele n j u, ale
folkloristiku - postavili d o tieestetického mctodo logizovani a,
prežila azda len draho zaplatená
nosite ľov týchto tendencií . uvedoby sa muzikológia nemala už nikdy
uberať. Treba povedať, že najlem~ľaiúci vedci urobili v nasledujúmnoho pre to, aby sa dištancetejto tradície a tak. v ďalších ro koch

vzn ikalo nové myslenie v muziko lógii - a nielen v muziko lógii .
Ne veľm i povzbudzujúce je aj to. že sme
núte ní stále dokola mobilizovať vlastné teoretické mysle nie len preto . aby sme .. doh á ňa 
li svet" a mo hli na za hra ničn ýc h kongresoch
pri spieť aspoň tým meto do logick ým má lo m
do mlyna. mlefúceho nám neraz nedostupné
zrno nám rovna ko málo d ostup nými výskumnými technológiami. Zdôra zňujem túto skut oč n ost' zámerne. aby som dal najavo. že sa
v to mto ohľade solidarizujeme s tou čast'ou
našej muzikologickej mienky. kto rá takto
zm ý~ľn . i kfď sme pova ho u chodu muzikologickej práce neraz núte ní takto vys tupovať.
To. sa mozrejme . neznamená. že by sme mali pest ovať u nás pocit zbytočnosti všeobecnej
muzikológie. jat riť - hlavne kuloárovo. ako
býva v tej to krajine zvykom- od 50-tych rokov prežívajú'ce napätie medzi ..estetikmi"
a .. h isto rikmi" . resp. medzi .. metodológmi "
a ..poct ivými". tými vždy jedinými ko nkrétnymi robotníkmi na úho re muzikológie. Volím záme rne kuloá rové metafory na ozn ače
nie akejsi po larity. Pokia ľ takéto pocity vznikali a vznikaj ú . išlo a ide vždy o produkt vonkajších mimoodborových tlakov. ktoré.
p ravda. defo rmu jú prirodzen ý stav a môžu
prež íval v podobe tažko od strá niteľn ýc h
a ne menej tažko diagnostikovatefn ých ko mplexov. Muzikológom. nech riešia témy akéhokol've k stup11a všeobecno ti či konkrétnosti. ide nakoniec vždy o s po ločnú vec a napriek hašterivosti - ostatne. všeobecnej vlastnosti vedcov- sa radi medzi sebou do hodnú .
Z a normálnych okolností sú dokonca ocho tní sa zjednotiť na riešení ve ľk ýc h úloh . napríklad takých proje ktov. kto ré dnes už nikde na svete nemožno re a lizovať inak než v
tímovej práci a na ktorých práve možno konkretizoval' všeobecnú koncepciu odborov encyk lopédií. historických prfruči ek a po d.
K no rmálnym okolnostiam. ktoré by u nás
niečo také umožnili , však máme ďaleko . Hovorili sme o našej verej ne j muziko logickej
mienke a padli tu i slová .. bá dat e ľs ká obec."
Niečo ako verejnú mienku , hoci do kuloárov
zahna nú , v našej muziko lógii máme , i k eď sa
obávam , že je celkom roztrieštená. Problém
reálnej spolupráce medzi čes ko u a slovensko u muziko lógiou je vlastne starý asi 20 ro kov. Poc iťuje sa o no spomínané napätie med zi ,.histo rickým" a .. estetickým·', resp. medzi .. konkrétnym'· a ,.všeobecným" pólom.
Pri amo n e uve riteľnou intenzito u vznikli rozdie ly ge n e rač n ej povah y, ale i umelé _pro tiklady typu .,akadémia - všetko mimo CSA V
a SA V", .,univerzity - všetko mimo univerzitné , vrátane akadémií'' , .,múzeá - všetko
mimo múzejné", centrá so zavedenými inštitúciami , v podstate Praha , Brno, Bratislavaširoký terén", .,štruktúry a jedinci s možnosťami medzinárodných kontaktov - pracovníci
bez týchto šancí" a tď ., atď .
Pre rôzne uvedené kategórie má samozrejme otázka celostného poh ľadu a riešenia
pro blematiky muzikológie rô zny význam a
niekedy celkom nulovú relevanciu. Asi naozaj nemožno celostne uva žovať o muzikológii
a o začlenení vlastného bádania do celku
tam, kde - obrazne povedané - nie je v knižnici MGG alebo The New Grove Dictionary,
o ďalších prostriedkoch ani nehovoriac. Prísne vzaté teda obec muzikológov ako taká

prestala ex i stovať. Väčšina u vede ných rozporných rozdielov - a mo hli by sme si pripomenúť ďa lš ie - pritom pramení z rozdielnych
možností. aké na svoju plnohodnotnú vedeckú sebarealizáciu majú jednotliví pracovn íci.
pracoviská či rôzne skupiny . Vo vede iste nepôjde o rovnostárstvo, avšak rozvoj vedeckej
práce sa nezaobíde bez rovnakých šancí
a bez ustavičnej s poloče n s ky zabez pečova nej
integrácie čle nit é ho a ďalej sa difcrencujúccho odboru .
Hovo ríme tu vlastne ešte o té me predmet
a metódy. Ale áno, neodboč ili sme od ne j po
celý čas, keď sme sa po kúšali rekonštruovať
uho l pohľadu, ktorým na túto problematiku
dnes môže nazera ť .. radový" československý
muzikológ. A v reko nštrukciách , tentokrát
histo rick ých , ešte chvíľu budeme pokračo
vať. Napriek to mu , že medzivoj nová muzikelogická o bec nebo la početn á a s jej organizáciou i so začlenením do svetové ho bádania
bo li problémy , ako nedávno krásne ukázal
M. Juzl, stáli v jej če le autority. integrujúce
našu muzikológiu na platforme univerzitných
škô l. Po oslobodení a vlastne i počas vojny
t;xistovalo niečo ako spontánna emocionálna
či akčná jednota , vznikom Zväzu če skos l o
venských s klad a teľov potom sa otvorila šanca na o rga nizačné podchytenie rýchlo vzrastajúceho počtu muzikológov. Trvalo síce ve ľ
mi dlho. než sa prekonali úzke či naopak
hybridné odborové názory , za mieňajúc e muzikológiu za kritiku a tú za službu hudobnej
tvorbe . resp . metodológie za ideológiu. od
prelo mu 50-tych a 60-tych rokov však vystupovala muzikologická sekcia zväzu napokon
ako mo derná muzikologická organizácia,
kva litatívne niekto rými možnost'ami snáď aj
výkonnej šia a le pšia než mnohé klasické náro dné muzikologické spoločnosti. Odtiaľ vychádzali podnety na založenie akademického
pracoviska, nových periodík , na aplikáciu
vtedy nových výskumných rezortov č i metód ,
na o bnovenie hudobnej sociológie. na nadviazanie stykov so zahraničím .
Zväzu sa podarilo vyriešiť aj niekoľko desa t'roč í starú otázku. neriešiteľnú za prvej rc·
publik y - totiž viac než dôstoj né zastúpenie
našej hudobnej vedy v Medzinárodpej spoločnos t i pre hudo bnú vedu ; krásny sen , čo
kr;ítky bo l. Ge n e r~~né a iné protiklady tu síce boli. bol však aj priestor na ich verbalizáciu a ventilovanie - to bol pre lom 50-tych
a 60-tych rokov - takže sa rýchlo vytvárala
a k čná jednota v mnohých smeroch diferencovaného o_d boru . A Seminár o marxistickej
hudobnej vede . ko naný LO. - 13. apríla
1962 v Prahe. sa priamo usiloval o to, aby sa
naša muzikologická obec ustanovila takpovediac tvárou . v tvár spoločne formul ovanej
koncepcii predmetu . metodológii i špecifick ých o dbo rných a širších spoločen ských cierov muziko lógie. Pri listovaní stránok vtedy
vydaného proto ko lu si okrem pocitu nostalgie uvedomíme . že napriek pozostatkom starej fra zeológie a niektorým jednostrannosti am - za jednostrannost' pokladám aj to. že
nielen estetika. ale celá muziko lógia bo la
vlastne ko nfro ntovaná ako hlavný bod s teóriou into nácie - sa tu naozaj uvažovalo
a o po novalo o koncepte. kto rý anticipoval
mnoho z to ho dobré ho. čo potom prišlo ,
a rozhodne nebránil žiadnej novej iniciatíve.
Bo l to zrejme naozaj bod vo vývoji a bodka
za urči t ý mi vecami. pričom sa čudujem, že
dnes musíme ak tu a li zova ť to, čo bolo jasné
na ko nci 60-tych rokov.
Bude vecou historikov odboru, aby tieto
udalost i spísali a zhodnotili , rovnako ako budú musiet' historicko-kriticky rozobrať to , čo
nastalo po tom. čo zablokovalo mnohé zámery, čo vytlačilo muziko lógiu zo zväzovej
štruktúry i z medzinárodného inštitucio nálneho kontextu , čo priviedlo muzikologickú
obec d o stavu dezintegrácie a čo tiež spôsobilo, že sa ako čes kos lovenská odborná obec
schád zame k riešeniu kľúčových otázok disciplíny po prvýkrát od roku 1962, a to
s úmyslo m - aspo•' dúfam - sa ako obec znovu ustanovil' a z ísť sa nabudúce skôr ako
o 27 ro kov.
K významu ta kých schôdzo k: existujú väč
šie , slovutne jšie a zavede nej šie národné muziko logické organizácie , ktoré napriek svojej
otvo renosti voči svetu, ba napriek svojej dominujúcej pozíci i vo svetovej muzikológii ,
nepoklada jú podo bné a pravidelné stretnutia
za luxus. Napriklad nemecká Gesellschaft
flir Musikforschung , ktorej prominentní čle
novia vždy zdvorilo odmietnu pozvania na
sebalukratívnejšie zahrani čné akcie , pokiaľ
sa konajú v čase ich národného zasadnutia .
Prečo asi? Pre vrodenú nemeckú disciplinovanost', alebo skôr preto , že i veľmi etablovaná obec, dominujúca obec muzikológie, musí
strážiť svoju integrovanost' ako záruku výkonnosti a plnej orientovanosti každého jedinca , pracoviska, riešenej čiastkovej úlohy ,
inovácie a pod.
O výkonnosť a podobnú orientovanosť sme
sa snažili i v rokoch postupujúcej dezintegrá-

cie odboru. Dokončovali sa staršie proje kt y
(Dejiny českej hudobnej kultúry. Encyklopédia džezu a modernej populárnej hudby.
Slovník čes kej hudobnej kultúry. smetanovská monografia atď). vymýšľali sa veľké projekty no vé (české propedeutika hudobnej vedy , práce hudo bnosemiotického tímu, monografia Hudba v českých dejinách. janáčkov
ská monografia a pod.). Garanti a redaktori
podobných poduj ati by však mo hli rozprávať
legendy o to m, ako mizne ochota našich muzikológov spojiť sily , ako nejedného špecialistu nemožno prinútiť. aby vstúpil do kolektívneho projektu ap. A tak nevyd áme plánovaný slovník českej a slovenskej , ale len čes
kej hudobnej kultúry , nespisujeme a nevydávame učebnice čiastkových odborných disciplín (poki aľ to robíme , nie sú publikácie
dostupné celej českos lovenskej verejnosti),
dva dsať rokov sme tápali okolo úlohy sp ís ať
nové svetové dejiny hudby, le n s ťažkosťami
zabezpečujem e koordinované vystúpenie našich muzikológov na nej akej naozaj význam·
nej zahraničnej akcii , zaostávame v kritických edíciách starej i novej českej hudby
atď.

Samozrejme sme sa roky schádzali , aby
sme diskutovali o všeobecných otázkach inovácii predmetu a metód muziko lógie. Diskutoval som aj s tými , čo neboli na tieto konferencie pripúšťa ní. Na brnenských a neskôr
i pražských kolokviách a konferenciách sme
to mohli robiť vo vybranej spol očnosti reno movaných alebo prinajmenej početných zahraničných partnerov. Z tých renomováných
spomeňme Dahlhausa, Eggebrechta , pani
Lissu a i.), ktorí po to m neraz rozniesli zve sť
o nemalých ambíciách našej muzikológie do
európskych i _zámo rských di aľok . Na týchto
akciách sa však nemohlo pod ieľať- symbolicky povedané - tých ll7 domácich muzikoló·
gov. ktorí sa zišli v roJc.u 1962 v Prahe. Výlet
do Brna alebo Prah y bol pre nejedného rovnako obtiažne re a lizova teľný ako zahraničná
cesta. Ostatne , vieme o muzikologických
pracoviskách , kde dodnes v záujme plnenia
plánu nedovolia zamestnancom zájst' si met·
rom alebo električkou na miestnu medzinárodnú akciu.
Nastala éra podivuhodného individualizmu i'i vl a~tne privatíz4cie . T ýkalo S'l to každého : toho , kto mal trošku viac moci apríležitosti , i tých, čo boli bez a k ýchko ľvek šancí.
Nečudujme sa. Ak muziko logická obec neexistovala ako ni ečo, čo by dlhé roky bral
vážne na vedomie sám materský zväz, jedin·
com , pracoviskám. či skupinám zostala jedine zásada .• presadzuj sa každý ako môžeš a
vieš" . Nastupujúcim mladým muzikológom
potom nezostalo nič, takže si existenciu
mladších generácií takmer neuvedomujeme
a o ni sa zasa nepovažujú za príslušníkov nejakej nastupujúcej a najmä etablujúcej sa generácie. Jedným z výsledkov je i to , že sa verký poče t absolventov katedier stráca kdesi .
v teréne a že muziko ló gov so s kutočnými
možnost'ami pro fesionálneho uplatnenia máme dnes vlastne menej než pred štvrťstoro
č ím .

Pred 22 rokmi na ko ngrese Medzinárodnej
pre hudobnú vedu v Ľubľani
predniesol Friedrich Blume svoj známy u nás
publikovaný prejav o hudobno historickom
bádani v s účasnosti . čím udal tó n , ktorý sa
potom objavil i v ďalších vtedajších kritikách
stavu muzikológie. Zosmiešnil tu zdanlivý
paradisus musicologicus, t. zn. stav , kedy superperfckcionizmus či astkovýc h riešení vedie fakticky k strate všeobecnejších muzikelogických perspektív. U nás je dnes situácia
opačná. Širšie pe rspektívy vývoja muzi~oló
gie i ko ncepcie predmetu a metodologického
vývoja disciplíny, ktoré nastofujeme, sú bez
ohľadu na svoju správ nosť či nesprávno sť,
prfsn osť či zastaranos ť stratené práve úplným
nedostatkom perfekcie v rade čiastkovýc h
úkonov, rozptylo m bádateľs kej koncepcie
i v zameraní na vážne úlohy atď . Sice včleňu
jeme muzikologické té my do vedeckovýskumných plánov, samotné názvy hlavných
úloh sú však n a toľko metaforické , že sa do
takto stanovených úlo h vmestí všetko: ľubo
voľný tematický rozptyl i nič nerobenie niektorých ce lých odvetví. Napríklad hudobnej
pedagogiky .
Všetci dobre viemé, z a kých tradičných
i novopristupujúcich' položiek , t. j . disciplín
či výskumných oblastí sa dnešná muzikológia
skladá . Elschekovo prekvapujúce rozdelenie
muzikológie na časť systematickú a takpovediac regionalistickú upozornilo na to - napriek svojej diskutabilnosti, - že akýkoľvek
hudobný , i s hudbou spätý j av je potrebné
študovať nielen z hľadiska systematickej
a diachronickej . a le i ďalšej dôležitej dimenzie , ktorou je práve väzba na prostredie.
Uznalo sa, že muziko lógia musí vziat' do úvahy všetky typy hudby , vrátane hudby nonartdiciálnej. Predmetná oblasť sa tak rozrástla
do obrovskej šírky. To všetko sme vedeli či
Pokračovanie na 12. str.
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no pre polygrafickú realizáciu si budeme mu sieť podmienky len
vytvoriť . K priestorovým problémom azda
ešte to ľko, že práve v týchto dňoch sa nám
podarilo z ís kať nové miesto pre našu výrobu, a to zhodou .okolností v blízkosti strediska Hudba a ml ádež. Mali by sme byť
spokojní. Le nže, už dnes sme znova pln í.
SHF získal vydava teľské povolenie na vydávanie hudobnín v plno m rozsahu , teda
nielen komornej, zborovej či inštruktívnej"
slovenskej lite ratúry, ale aj partitúr, ktoré
sme doteraz moh li vydávať iba ako študijný či požičov n ý materiál k prcvádzkovému
materiálu. Je to pre nás radostná s kutoč
n osť, rovnako i to. že sa- tiež v tomto roku
- mo hlo v S HF rozbe hnú ť aj oddelenie.
ktoré bude zabezp ečova ť opravu a údržbu
hudobných nástrojov. A napríklad náš archív. ktorý je aj požičovňou notových materiá lov slove nských diel a o d l. l. 1988
požič i ava notové materiály slovenským orchestrom , hudo bnému ško lstvu a inštitúciá m zo za hraničia, o bsahuje už takmer
dve tisícky titulov rôzn ych žánrových
a druhových typov - a slovenskej hudby
každým rokom pribúda ... Co sa týka požič i avan i a nôt zo zahraničia , túto age ndu vyko nával aj pre slovenskú ob la s ť , vykonával, ale nic fin ancova l - ako sa niekto mylne nazdáva - Ccský hudobný fo nd . Je to
d l h o roč n ý dobrý partner nášho fo ndu
a svoje dobré vz ťa h y k nám i ku našej hudobne j kultúre osve dč il aj tým, že nám
odovzdal veľa nezištne zo svojich skúseností a odpo rúča l SHF ako dobrého partnera známyin euró pskym i svetovým vydavateľstvám . s ktorými má už d l horoč n é
kontakty. Aj na základe týchto odpo rú ča
nf formou zmlúv o vzájomno m alebo jednostran no m zastúpení sme nadviazali priame konta kty s vydava t eľstvami V AAP Moskva , ZAMP - Záhreb. VEB Detuscher Verlag flir Musik - Lipsko , JUSAUTOR- Sofia , Doblinger- Viedeň , Universal Editio n - VicdcJ1 . Booscy $ HawkesLondýn, Schotť s Sôhnc - Mainz, Editio
Musica - Budape šť , po dpisujú sa aj ďa l šie
zmluvy s ďal š ími známymi producentmi
notových materiálov a zástupcami autorov. Od týchto ko ntaktov si sľubujeme aj
nájdenie nových kanálov. nových možností na uplatnenie slQvcnskej hudby v zah ranič í .

Spominali ste obsah archivu a požičov n e ,
kto rý j e naplnený slovenskou hudbou, dávnejšimi titulmi , väčšinu však tvori produkcia,
ktorá vznikala za posledné štyri d esaťročia.
A väčš in a skladieb prešla bránami SHF ako
odmenená i vydaná skladba . Ak si však tento
zásobnik konfrontujeme s tým , čo sa zo slovenskej hudby frekve ntuje - žije v našej h udobnej kultúre, vidim tu nepomer . Kde h ľa
dať chybu? Nepredstavuje tá nemalá skupina
buď vôbec nepredvedených, a le naj mä tých
po jednom, maximálne d voch pred vedeniach
znehybnelých nôt stratu? Nielen fi nanč nú , ale
najmä spoločensk ú? Považujete tento úkaz za
normálny, alebo vidíte ho ako d ôsledok tole·
ra ntnosti hospodára pri rozdel'ovaní investi-

Súčasťou

podujatí v stredisku Hudba a mládež SHF sú l vystúpenia na§lch Interpretov.
S nfmka R. Po lá k

cH- podpornej či n nosti rôznych st upňov , ale·
bo - do tretice - ako dôsled ok malej aktivity
tých, ktorým prislúcha spo ločensk é presadzo·
vanie slovenskej hudby?
- Spomínate stratovosť - finan čnú . Neviem
o kultúre , a ni u nás, ani inde, kto rá by si
dokázala zarobiť sama na seba a navyše
bola ešte aj zisková. Ako celok aj hudobná
kultúra a j ej rozvoj budú vždy potrebovať
do táciu . Platí to pre divad lá, orchestre. inštitúcie - a amozrejmc i pre tvorbu . Ak sa
nám však investície do nových a najnovších skladieb ani a spoň s poloče n s k y
v únosnej miere n ezúročujú, to je už chyba. Iste , je tu aj tolerantnosť pri akceptova ní, prijímaní. podpore tej časti tvorby,
ktorá len ťažko opustí už spomínaný neh ybn ý zásobník. Treba dúfať , že takejto
tolerantnosti bude čoraz menej , možno sa
to viacerým páč iť nebude, ale veci to u rčite
prospeje. Ale ja vidím veľmi vážny problém v tom , že sa pre spoloče n s k é uplatnenie slovenskej hudby neurobilo z mno hých
strán za tiaľ ani dos ť.
Nie je to, čo tvrdite, ,. rozpore s tým, čo vi·
díme a počuje me, o čom vieme, teda s dostatkom stretnuti , úvah, proklamácii na tému: čo
sa našou hud bou a s jej zložkami, s jej prij íma t eľmi deje a čo by sa malo di ať?
- Pokiaľ ide o ko nzulta č n é stretnutia na takéto témy. výme nu názorov, aké by to malo , mo hlo byt' - tak v to m nevidím resty.
Skôr v n áč rte konkrétn ych situácií, činov
pre to . aké a ako to bude. Mám poci t. že
v mnohých o hľadoch týkajúcich sa slovenskej hudby, slovenské ho hudobné ho života , na miesto toho , aby sme spájali svoje sily, pracovné prostriedky. každý si vytvára
svoj osobitn ý kruh , v ilom sa pohybuje,
koná. V sú ča s n ej situácii , keď sú inštitucion álne zložky našej hudby sýte né z jedné ho zdroja a sú navzájom prepojené a zá-

Edward 0 ' Connor navodil počas svoj ej predná~ky v Klube skladatefov neformálnu atmosféru.

vislé na sebe, pripad á mi takéto konanie
luxusom. Rozdrobuj(• sa sily, nedosahuj e
sa potrebný účinok. Mali by sme- zástupcovia jednotlivých inštitúcií - pravidelne,
systematicky spolu rokoval". M ať obsažný
zoznam problémov a veľm i kon kré tne návrh y na ich rieše nie. kto ré po prijatí budú
všetky z ú čas t nené zložky plniť. Dnes mám
ešte stále d ojem , že po kus i nfo rmovať sa
u toho druhého na stav mnohých vecí. na
jeho blízke i vzdialene jšie plány. sa klasifikuje ako istý druh špio náže. Pritom práve
v kultúre a ešte zúžene, v hudobnej kultúre priam trpíme na nedostatok informácií,
nie je zmapovaný dôsledne terén , do ktorého svoje aktivity smerujeme, nie sme
riadne info rmovaní o to m, ako sa plody
č i n n osti umelcov, k to rých zastupuj eme,
ujím ajú- doma , ale i za hraničí.
Má sa však Slovenský hudobný fond , ktoré·
mu j e zverená pod porná, st imulač ná č innost' ,
vlaBtne starať do takýchto veci?
- Samozrej me že má, musí. Už len preto,
aby čo najmenej vecí vyšlo naprázd no, aby
sme vo svojej práci museli čo o.ajmenej improvizovať č i kona ť s cieľom n eu rč itým .
Aby SHF moho l od dobrého auto ra objednať dobré die lo, o ktorom sa už vopred vie.
kto, kde a ked y ho uvedie. ako sa bude šír iť , propagovať, aké prostriedky sa na jeho
šírenie použijú . Aby SHF mo ho l od dobrého interpreta objednať dobré naštudovanie
dobrého die la. o kto ro m sa už vopred vie,
kde sa všade môže toto naštudovanie zúroč iť . Aby SHF mohol poskytnúť tvorivé štipe ndi á hudobným vedcom na napísanie
dobrých a potrebných prác. o kto rých sa
bude vedieť, ked y a kto ich vydá. Teda napríklad už i len pre toto sa musíme starai
aj do takýchto vecí.
Pripravila: ZUZANA MARCZELLOV Á

Snímka R. Polák

ovoľte

mi. aby som zatol rozprávG··
n(m o mojom vzťah u ku !kole. Btz
toho by totit celý problém nemal hlavu ani
pätu. Keď som bol v pred!kolskom 1•eku, asi
štvorrotný, vybrala sa moja matka so mnou
do Mestskej hudobnej školy, ktorá sídli/tJ
v hornom poschodí Redlily, kde je teraz riadi·
teľst vo, dramaturgia a iné oddelenia Sl01·tn·
s kej filharmónie; v bývalej organovej sieni, It·
raz rozdelenej stenami, sfdli Dr. Mokrý.
Otec, ktorý bol riaditeľom spomínanej !koly,
nás t akal. Ja som však ostal dole. O chvífv
pri!li rodičia spolu a otec sa ma spýtal, prečo
som neprišiel hore. Moja o dpoveď znela ..ft·
bo to je !kota··. Tento výrok neuveriteľne l'}'"
spelého chlapca som musel zreprodukoval,
aby moje rozprávanie vychádzalo z konkrit·
nych vedeckých faktov.
Sám sa čudujem, te som preukázal toflcú
zrelos( a názorovú pevnost'. lebo v iných re/4ciách som bol dlho nezrelý a nevyhasený.
Znaky ingeniozity sa vo mne prejavili ul
v detstve, i keď táto názorová vylmmenosfnt·
priniesla veľký útitok a vlasme ani nepomoh·
la v mojej tivomej púti, lebo som do !koly nG·
koniec predsa chodil. Nerád, ba viič!inou
s ťatko prekonateľným odporom.
Osud ma však za to potrestal, nielen tým,
te som ešte dlhé roky šiLidova/, ba po 1·ojnt
pokračoval, ale zoswl som dodnes pedagógom.
Dva druhy rodičovského domu sú !kodli·
vé. Veľmi zlé a velini dobré rodinné prostrt·
die. Nešťastné detstvo je peklo medzi !tyrmi
múrmi a frustmje č:lo veka takmer na celý ii·
vot. Velini dobré prostredie ZIJač:ne sťaiujt
vstup do života. Domov je miestom úniku
a demobilizuje bojov1í sch opnosť mladého
č:loveka. ktorý si nevie veci sám zariadiť a(ahko kapituluje. U nás išlo o druhý extrém. Mu·
sím to však uviesť na správnumiem. Otec bol
lwdobnfk ešte bez Slovenského hudobného
fondu, teda nie bohatý; matka učila 110 mel·
tianke, bola však prvá lena v Bratislavť, ktorá študovala na tllnaj!ej unil•erzite a po Jtj
zrušen( v Budapešti.
Horko - ťatko som absolvoval gymnázium,
dokonca som v štvrtej triede prepadol. Aby
som sa trošku osamostamil ma rodičia totii
poslali 11n rok !tudova( do Čiech . Nadobudol
som naozaj nevšednú samostatn osť, at wkú,
te som prepadol. V !kole sa mi sn(valo o mojich zátubách, uč:itelia ma ale tJeustále vymšo·
va/i, pretote ma v najlepšom vyvolali. No
a potom sa mi vysmievali. Pôsobil som vidy
komicky -platí to do dnešného dtía. Neviem
preč:o, ale teraz už na to nedbám, ba pomáhtJ
mi to v styku s tuďmi. Vtedy ma to viak urá·
tato, matno obč:as viac ako hrubé karhanie
a tresty, pričom neslobodno zab1ídm; ie tm·
tom bo/u l samotný fakt povinnosti chodiť do
školy a uč:iľ sa. Samozrejme, sa zhodli l' tom,
te zo nula nič: poriadne nebude.
Prosím č:iwteta, aby prepáči/ popisy týchto
utrpení mladého Albrechta. líťených trochu
na spôsob Grimmelshausenovlto Simplicissi·
ma (vtedy som e.fte nelllšil. že aj Speer takt
nieč:o napfsal). ale je v tom hodne prm·dy.
Moja matka, ktorá bdela nad rozvojom mojich školských vedeckých poznatkov. s11 za·
shítila o to, te som predsa šťastne zmllwro·
val. Schválne som hovoril ,.šťasme'" 11 nit
inak, lebo to Zllfllllenalo, iť pre!iel11nič viac.
Trojka bola dobrá známka. Nii!ie čísla patri·
li luxusnej triede· !llldujtícej a nie mne. Eštt
!t"astie, te som maturoval v ťasoch, keď sa
známky nepovatovali za argumelll prijatia na
vysokú školu.
Odvtedy pre!lo veľa ťas11 . Tesne po malllri·
te som sa pokúsil získať učiteľský diplom ntJ
základe jedn oročn ého kurw. čo sa mi aj podarilo, avšak pokus obsuíť ako u<'iteľ na ľudo
vej škole stroskotal biedne. C/n•á/abo/w!
Preskoč:(m teraz dlhší ťasový tísek. ktorý
i':itateľ iste pozná z iných mojich písomnýciJ
spovedí, aby som sa koneč:ne dostal k môjmu
vzťahu ku !kole nie ako pas(vny delihem, alt
ako uč:itet. Jednou vetou len toľko: vojnu som
prezimova{ ako tíč:tovnfk v mestskej učtárni,
po jej skonč:en( som sa prihlásil na !tátnu
skúšku z uč:iteľstvana husliach, po absofl·ova·
ní sktí!ky som vstúpil do operného orchestra
SND a pokrai':oval popritom '' !uídiách nl
kon zervatóriu a VSMU.
Bol som odkázaný sám tw seba. Vyskú!GI
som svoje sily a odrazu ma všetko zaujímalo,
lebo som cítil, te to dokážem. Vynasnatil
som sa urobil' všetko presne a absolvol·flf
v termfne všetky zápoč:ty a skúšky. lebo som
mal málo č:asu. Divadlo ma viazalo a to bolo
práve dobré. Mal som čo dohátíaľ na nástro;
a cvič:il som neúprosne pravidelne kaidý dni.
bez výnimky. Pocit, te dokátem oostáf, mi
dodal toľko energie, te som zvládol za fGl·
kých okolnost( mnoho z toho, čo som ll
priaznivých podmienok nedokázal. StbtJvtdomie je kľtíč:om k úspešnému zvládnutiu livota a sebavedomie vzniká pocitom prt!kOtllnia prekážok .
Ak sa spýtate, i':omu vďač fm za telilo druhý
dych, smelo odpoviem, te liknavosti, ktonísa
mi podarilo nakoniec preklenúť. Je to spllliM
väzba. Pocit neúspe.fnosti zvádza ku kapi/lo
lácii, sebamenšf úspech podnecuje a uvofňujc
nev fdanú energiu. Skola, mysUm Ilina strrdnú školu, poslúžila i svojimi negatí1•ami IĎ
skvostný empirický materiál, ktorý som
ka tomu, te som bol zlý t iak, nasával s o

·DAGO
JÁN ALBRECHT
1•ätšou dókladnosr'ou , poznávajúc neskôr, ie
sa problémy dajú i pozitívne zvládmu'. Trvalo
ro dl/ro. Tvrdenie, že skúsenost' je drahou
školou, je pravdivé.
Uvedomoval som si to, ked' som po skont:eIIÍ VSM U nastúpil na Vysokej pedagogickej
škole ako asistent na Katedre hudobnej výchovy a o rok nesk ôr (1956) 110 Vyššej hudobllej škole ako pedagóg hry na viole.
Pri vsfllpe do triedy som si uvetfomil problémy, ktoré ma C:akajú. Prvou pot/mienkou
bolo nadviazal' s poslucháC:mi osobný ľudský
kontakt, aby som získal kredit a aby prijali,
to im radfm. To sa aj sralo. Pátral som však
po prftinách prekážok pri hre a postupne som
prenikol do tajov pedagogiky a tfidaktiky.
S malými výnimkami som nemal vredy vynikajrícich iiakov. Považoval som však za
mimoriadne dôležité predloiir' im skladby,
ktoré im dodajú radosť z hry a z hudby. Zárol"l'll .. . 111 si uvedomoval, ie je nesprávny, hoci
šrrol.o-tľaleko prakrizovaný názor, že najprv
treba skladbu na spôsob swdenélro odchovu
zvládnuť na nástroji a potom z avofat' korepetítora. Nie, skladba úplne vyhasne, keď ju neoiivíme skwot:ným, skladateľom intendovaným, znen fm. Skladba musf vstúpiť do povedomia ako celok, aby bola zrejmá oprávnenosť ti kau zálnosr' požiadaviek na illlerpretáciu. To znamená, že treba stále hrar' s klavfrom, ale študujúci musí získa( imegrovaný
pohľad na dielo, kioré má zostať umeleckým
dielom a nie telocvit:ným náradím.
Clo vek mu sf - aro plat( všeobecne- poznať
funkciu úkonu, aby ho dokázal aplikova(
s pochopenfm a nie mechanicky.
Utiteľ pritom nemá vystupoval' ako sústava
11eomylnýclr p ouóek a schopnost(, ale ako
človek; to znamená, ie sanemá hanbiť ak nieto nevie, iba ak za to, že nevie a tvári sa, že
vie, pretože sa lým vystavuje nebezpeóu stať
sa objektom výsmechu z vlastnej p orái ky. Ešte nikdy šwdujríci nezazlieval petfagógovi, ak
sa ten priznal, ie nido nevie.
Pedagóg nemá stá( nad šwdentom a nad
dielom ako neúpro.s ný sudca, ale má prejaviť
svoj obdiv voó dieh1 , alebo aspotí voó niektorým jeho momentom . Má snád štrldent
lrrať len z úcty pred mravným zákonom (ako
z11ie Kamov kmegorický imperatfv) a nie
z potešenia?
Uvediem legendu o Monetovi. Keď jeho
utireľ tvrdil, ie sa správa tak, ako by maľova
nie bolo pre neho zábavou, odpovedal " Pour
moi c'est une plaisir" (pre mtla to je potešenie). Všetko. C:o C:lovek rád robf. robf lepšie
ako s nechur'ou a nevôľou .
Osmev patrí k pedagogike ako všeobecný
prejav vnútornej radosti. Ľ.udia si totiž myslia, te len taká ónnosť je vážená, ktorá chod(
s odriekanfnr, premáhanfm odpom, s nevôľou. Crm viac sa premáhame, tým je práca
morálne záslužnejšia. Nie je to pravda a ut:ireľ
nekoná správne, keď sa hrá pred i iakonr na
strašiaka, neuznávajúceho potešenie, len povilllrosr'. liak. ktorého práca baví, sa pritom
môte dostat' do konflik/ll so s vedomím: ako
riešiť situáciu?
Crm je pedagóg prirodzenej§(, tým sa javí
pravdivejšf a čím pravdivejšie p6sobf, tým
viac mu študent uverí. Hranie .. role", 1. j. štylizácia vlastnej osoby nebý va úspešná, je ro
prederavený balón.
Ešte niekotko slov o radosti, humore a vtipe. Naši ľudia sa, žiaľ, dívajú na radosť a Irumor s dešpektom , lebo si pletú váinosť so seriówosťou. Úsmev, radosť podľa nich znammá lalrrikársrvo alebo hlúposť, nezodpo~·ednosť, nespoľalrlivosľ. Radosť je veľmi vážny cit, pramen í z pozitfvnelro i ivorného postoja. Je znakom urt:itej, aspotf relatfvnej spokojnosti, nádeje. Absencia pozitfvnelro pocitu
radosti a nádeje Noveka sputnáva. Nie je
schopný premócť a mobilizovať sa k poúrfvntmu činu z vlasmých s fi. Vraví sa, i e nespokojnosť nás dovedie ďalej. Nie je to však pravda, asp01l nie v takto zjednodušenej podobe.
Musf ro byľ nespokojnosť v spokojnosti
anádeji, inak t:fovekanespokojnosľ ako finálny a imegmjúci pocit ochromuje. Ctoveka pohátla iba relatfvna nespokojn osť, teda taká,
ktorej mb obsahuje radosť a nádej, ku ktorej
by mohla nespokojn osť smerovať, dať jej
.Junktnost".
Absolwizmus plodí závislosti a sút:asne
zjednodušuje mechanizmus pedagogickej
práce. Redukuje sa na prfkaz vyriešiť problémy a potom ut všetko bude dobré. Cieľ práce
sa 111 teda premiew na samom ý prfkaz, C:o má
a priori zaručiť úspech. Výsledok sa redukuje
na prijatie a neprijatie autority. SkutoC:ný výliedok, v mene ktorého pedagóg vládne pritom mizne, z C:oho vidieť, i e prísnosť vedie
k odmocneniu samotnej zodpovednosti a súdnosti. Výsledkom móte byť sklamanie: "však
som všetko urobil presne podľa prfkazu a preto s1í so mnou nespokojnf?"
Slovo prfsnosľ sa tešf všeobecnej váinosti.

Aj bývalf šwdenti vychvaľujú tých pedagógov, ktorf boli prfsni a nerolerovali ro, C:o nebolo podľa ich predstáv na výbomú. Dovoľte,
aby som ILI troc/ra nabúral predstavy, prameniace z o bdivu niet:oho, C:o chod( s pokorou.
Prfsn osť chce byľ obchádzaná a to najlepšie
úlisným t:inom. " Podarilo sa mi to"! Prfsn osť
plodf servilnosť a oddanosť podobné vzťahom
jedinco v v stádach. Vedia, ie za poslušnosť sú
vysoko hodnotení. Ak ro dosiahnu , móžu
svojfm spôsobom vládnuť.
Ľ.udia si z vyčajne pletú ,,srandovanie" s radost'ou. Sú to kategórie na m(fe od seba vzdialené. Profesionálne vtipkovanie, chronická
veselosť nemajú niC: spoločného s tým, C:o tu
rozumieme pod pocitom radosti. "Srandárstvo" je s vetonázor odstupu od všetkého zodpovedného, ba profundného, ktorý sa ľahko
prenMa cez problémy, priC:orn znevažuje ich
nárot:nosť a hodno/Ll. Je to postoj obchádzania neprfjemných chvíľ a situáci(. Naproti romu radosť pramení v záujme o vec,
v pocite dokázať z vládnuť urt:itú úlohu. a nie
v obchádzanf a sebanarkotizovaní prostrednfctvom bagatelizovania objekltl i samomej
aktivity.
Lévi-Strauss má iste pravdu, ak tvrdf, ie
výchova bez represívnych prvkov neprinesie
poiadované výsledky. livá bytosť reaguje
podľa l. P. Pavlova len na i ivotne dóleiité
podnety. Našimi slovami povedané, aby Novek bol ochotný reagovať, potrebuje impulz
ž ivotnej dóleiitosti. Matno to chápať v tom
zmysle, te podnety sa priamo alebo nepriamo
dotýkajú t ivorného pudu. V prfpade priameho dotyku všetko, C:o o hrozuje biologickú
existenciu, mobilizuje ochranné mechanizmy
s cieľom odvrátiť nápor. Pri ústupe náporu
tieto obranné reflexy prestávajú fungovať.
Nepriamo p ôsobiace podnety srí akoby
sprostredkujúcimi (!fánkami medzi existenciou a jej obranou. Sfdlia priamo v subjekte
vo forme predstavy konkrétrrej, špecifickej
podoby existencie (naprfklad stať sa umelcom), 1. j. cieľa, pre ktorého dosiahnutie si
volia podpomé prostriedky. Subjekt, ktorý je
v tomto prfpade sám žriedlom náporu, nie je
teda odkázaný na donucovanie zvonku.
Aby bolo jasné, C:o som chcel povedať,
zhmiem svoje m yšlienky o nátlaku a represii
v pedagogike inými slovami: ak adept vyvíja
aktivitu odpo vedou na presiu zvonku, ktorou
móle byt' pedagóg, prestáva na druhej strane
tento mechanizmus fungovať, ak vplyv pedagóga prestane pôsobiť. Podnet formovať si t ivot zvnrírra, t. j. z vlastnej vóle, je nezávislý
na vonkajšom priamom nátlaku. Hodn ota tejto podoby presie tkvie aj v tom, ie iiak je naklonený sám si posvietiť tra nedostatky, prekonať ich a hľadať formy dalšieho zdokonaľovania svojej t:innosti.
Samozrejme faktory nátlaku, ktoré sme tu
polarizovali, často tvoria spojené nádoby.
Vonkajšf nápor môže C:asom evokovať druhú ,
hodnotnejšiu formu nátlaku . Katdopádne
však sa má pedagogika usilovať plodiť túto
podobu, lebo iba ona je zárukou úspechu.
Preto som hovoril aj o radosti ako súčasti
aktivity. Viem , te metfzi laikmi sú o pedagogike rozšírené mnohé naivné názory. charakterizowmé extrémami v mys/en( a v chápaní
niektorých fenoménov. Tak sa naprfklad
idemifikuje radosť so zábavou ako sebesrat:ným faktorom, odvádzajúcim od "váinych"
cieľov; práca sa pova t uje za objekt vytadujúci len a len nátlak proti vlastnej vôli; absolutizuje sa prfsnosť ako jediný správny spôsob
výut:by. Dúfam však, že som sa vyjadril zrozumiteľne.

Aj v oblasti metodiky výučby inštrumentálnej Ir ry sa C:asto skreslene hľad( na niekto ré fenomény. Ide predovšetkým o stále akútny
problém vzťahu medzi charakterom m echaniz mu t:innosti a jej cieľom, ktorý sa vy nára
práve pri nárot:nej výut:be základov inštrumentálnej hry pre mladých ľudí, re~p. deti.
Rozšírené názory o apriómosti hry sú plné
úskalf a priepastf, ktoré prfliš C:asto vedú
k znechuteniu, neúspechu a k u kapiwlácii.
Prečo? Ak prinútime adepta, aby drial telo
a ruku v jemu neprirodzenej polohe, zotrvávajríc pri telocviku tohto dru/ru dl/rý C:as, ak
mu ai do nemoty prikazujeme správny pohyb
prstov, net:udo, te za krátky C:as stráca chuť
a pl11í iba povinnosti tohto druhu. Márn e sú
slová, ie moi no raz z neho bude veľký umelec, ak ro všetko zvládne a ak sa usilovne
a pokorne nechá týrať. Cieľ je vef'tni vzdialený
a mladý človek necfti motiváciu prichádzajúcu zo samomej hudby, ktorej kedysi bol naklonený.
Mechanistické postoje zanechali u didaktike hlbokú stopu. Ich jadro spot:fva v tom, te
najprv treba zfskaľ techniku a at potom móte
byť ret: o umenf - lenže: kde sa to umenie nachádza? Hra na nástroji pozostáva z jednotlivých úkonov a pohybov, po ktorých zvládnurf tídajne vie žiak skladbu imerpretovať. Pri
technickom nácviku na kúsky rozdrobená
skladba sa na spôsob stavebnice spojf do celku , ktorému okrem zmyslu iste niC: nechýba.

,
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Ján Albrecht a Soňa Je§ková.

Pedagóg nemá stáť nad žiakom a nad dielom ako neúprosný sudca ...
Neraz sa hovorf, že adept nemá pohyblivé
prsty, zabúdajúc na ro, ie prsty obt:as nevedie, kam by sa mali pohybovať. Podľa týchto
názorov sa chápe technika ako aparát umožňujúci rýchlu, pohotovú hru. Pomalé časti,
ró w e kantabilné adagia nie sú údajne problémami techniky, ale ,.ci111", a zabúda sa na ro,
te presadzovanie výrazových poiiadaviek si
vyiaduje špeciálne metódy realizácie, ktoré
tak tiet vyiadujú "techniku'', lente snáď inú.
Srí to všetko zle chápané mechanizmy hry
na nástroji. Povedal by som, ie technika je
nesprávne definovaná.
Mysf(m si, te pojem technika hry si vyladuje iné vymedzenie. Isté je, ie hra predpokladá fyz ické postupy, k toré moi no chápať
ako "techniku". Všetko C:o C:lovek robf, má
svoju "technickú stránku". Dófeiitá je však
prep ojenosť medzi výkonnou stránkou a jej
cielo m , či výsledkom.
Uvediem prfklad z vlastného iivota, a to
z celko m inej oblasti. Pamätám sa na témy
našich slohových prác. Boli w crové, nezaujímavé: Skolský výlet, Môj najlepš f priateľ
a pod. Prinútil som sa vyrobiť niekoľko viet,
ktoré navzájom málo súviseli a kompozfcia
bola "horo vá ·'. Moje plsané prejavy slút ili na
všeobecné poba venie triedy, vrcholiace dbvtipným citovanfm z mojich slohových prác.
Boli hlúpe. Uvedomujem si to, ale vtedy som
nevedel ako to vlastne treba robiť. Výlet ma
absolútne nezaujímal, nezaujfmalo ma ani
miesto odpot:inku alebo obeda.
Bol som hlboko presvedC:ený o rom, ie neviem pfsať a ie vlastne nikdy v i ivote ma to
nebude zaujfmať. Casom sa však veci zmenili. S jedným obľúbeným profesorom, s ktorým som sa veľmi spriatelil, i keď mňa priamo
neut:il, sme viedli t ivé diskusie o umenf. Vymieňali sme si názory aj s inými záujem cami.
Keď ma hneva/názor, s ktorý m som nestíhlasil, zat:al som pre seba pfsať to, C:o si o tíom
sám myslfm. Malo ro negatfvny vplyv na
mnohých ľudf, lebo som písať neprestal a stále ob ťažujem svojich C:itateľov . Veľmi veľa
som odvtedy nap fsal a viem, pret:o sa mi to
podarilo, asp01I natoľko, ie mi to uverejtluje
aj Hudobný i ivot: neraz som bol v stave naprsať "kompozfciu", a to len preto , lebo som si
intenz(vne tefal vysloviť svoj vlastný 'názor.
Mal som tella prdo (alebo zrazu "by/o
o C:em", ako to znie v známom vtipe).
Uzavrel sa ob/tík medzi C:innost'ou a jej ciefon', a ro som vlasme chcel povedať.
Technika je podmieňujúci faktor hry a jej
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výsledku a nemotno ju chápať užšie. Pozostáva z pohybových úkonov, ktoré stí koOI·dinované so znejúcim umeleckým výsledkom.
Koordinácia je jednosmemá, lebo u skúseného hudobníka evokuje pot:wá hudba určité
muzikálne vnemy a predstavy, pohybový reflex, zodpovedajúci inštrumentálnej hre. lreverzibilnosť spoja je zrejmá zo skwoC:nosti, ie
samotný pohyb prstov nevyvolá zvu kovú asociáciu. Teda: cielom technických úkonov je
hudobný výsledok.
Ak celú techniku hry chápeme ako mechanizmus bez väzby na hudobno-zvukové koreláty, m edzi C:innosťou a cieľom vznikne priveľká medzera. Tento odstup sa 11 det( prejaví
zneclwtenfm a nezáujmom, 11 dospelých sterilizáciou hravej aktivity. Iba koordi111jcia zamýšľanej hudobnej predstavy s pohybovou
aktivitou móte vytvoriť dostatoóre citlivé ~po
je, zahfrlajúce aj k orekt:né reflexy ovplyvňu
júce kva/i/Ll a charakter tónu.
Neraz som u vádzal absurdný prfklad, charakterizujúci oddeľujúce rentfencie mechanistických názorov. Predvedenie Brahmsovho
koncertu znamená vykonať veľké mnoisrvo
úkonov. Ak by sme dokázali naštudovať tieto
ukony, nemali by sme mať predsa problém
zahrať koncert. Ak však poznáme koncert, ak
máme hudbu v predstave, m 6ieme si vytvoriť
systém úkonov potrebných na jeho naš/Lidovanie, lebo to umoŽ!íuje iba koordinácia hudba-úkon , ale nie opaórá.
To isté plat{ pre neadekvátne koordinovanie pohybových úkonov s vizuálnymi zdrojmi, s notovým obrazom hudby. Crranie nót
nie je realizácia vizuálnych znakov, lebo viz uálny elem ent stojí mimo média hudby. Najlepšie U ta ten, kto si záznam vie típlne premietmll' do predstavy o hudbe. Vizu álny rozmer je iba sprostredkujúci parameter, vyžadujúci si reflektovať premietnlllie pfsma do hudby a realizáciu skwkovej predstavy prfslušnými úkonmi.
Staré ut:ebnice hudby použfvali oveľa lepšiu m etódu, lebo teoreticky aj prakticky ut:ili
hudbu prostrednfcrvom progresfvne usporia. daných melódif, potom prostrednfctvom ľah
kých klávesových skladieb, po ktorých sa pokrat:ovalo s ostatnými nástrojmi, prípadne
kompozfciou a náukou o formách (Speerov
Kleeblatt).
Hru na nástroji treba vyut:ovať spolu s hudbou a nie zvlášr;· zvládnutie skladby závis( od
zvládnutia hudby.
(Pokrat:ovanie v budúcom C:ísle)
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tušili už pred ni e koľkými ro kmi , nie kedy desa ťroč iami , za tiaľ však neboli z týchto a z ďal
ších zmien muziko logickej ko ncepcie vyvode né žiadne p raktické dôsledky. Nielenže
sme ncvychovali žiadnych hudobných afrika nistov, amcri kanistov. sino lógov. ale v če
chách sme pra kticky necha li za nikn úť tradič
nú domácu hudobnú folklo ristiku. ktorá sa
ostatne i na Morave o pie ra o stále sa zužu júeu a stárnúcu obec profesionálnych bádateľov. Do desiatich ro kov vyhynie. Vieme
o potrebe vzniku nových univerzálnych hudobnotcoretických koncepcií. vzťahova tc ľ
ných na všetky typy hudobnej štrukturalizácie. produkujeme však ne ustále tradič n é pohľady a a ni sme nedokázali pon úknuť svetu
v cudzoj azyč n ých vydaniach napríklad Krcsá nkovc či Volkovc priekopnícke práce o tonalite a moda lite. Nie lenže si nevieme rady
so spracovaním nových un iverzálnych či
e urópskych dejín hudby, ale i pri riešení otázok sta ršej domácej histó rie sme neschopn í
neraz už dnes konkurova ť náporu za hra ni č
ných hudobných bohemistov. Takých prípadov možno uviesť viac a všetky by signalizovali pot rebu zásadné ho obratu. V čom?
l) Česká i slove nská muziko lógia si práve
v posledných desaťročiach pri riešení domácej historicke j i etnomuzikologickej problematiky uvedomila n c ún osnosť a prc k o nanos ť
národne-izolacionistických prístupov k takej to problematike. Mala by však po kroč i ť ešte
ďa l ej a pre k o nať svoj vlastný odborný pracovný izolacionizmus. L:iadna národná škola
dnes nemôže ri eš iť akýko ľvek čia s tkový

problém. tým skôr muziko logické úlohy globálnej povahy, vlastnými sila mi a z vlastn ých
zdrojov. V roku 1975 sme sa za čes kú i slovenskú stranu snaži li ev i dovať všetko, čo sa
podarilo vyko nať od ro ku 1945 a za uplyn ulých 14 rokov k tomu iste pribudli ďal šie závažné výkony a č in y. Keby s me sa však pokúsili o podrobnú evidenciu toho nevykonaného a toho. čo treba vy kon ať, vzni kol by výpoče t ove ľa d lhší. Buď teda naša muzikologická
obec dokáže p re rušené nadviaza ť inštitucio nálne konta kty s celosvetovou muzikológiou .
buď tu doženieme dvadsaťročné o nesko renie. a le bo n ám hrozí izolácia s n cvy li ečiteľ
nými dôsledkami.
2) Obec samotná sa musí znovu us tan oviť
ako obec. Buď ju ako celok prijme pod svoje
ochranné krídla zväz. alebo zväz zostane le n
akýmsi ideovým a výko nným organizač n ý m
garantom globálneho rozvoja kon ce pč n ej
muzikologickej práce. a vedľa toho by vznikla prípad ne i na inej platfo rme o rganizácia
združujúca naozaj všetky zainteresova né sily. od tých najstarších až po dorast. o d etab lova ných vedcov až po ..strate ných '' . ktor í
sa nie kde v teréne nechcú so svojou pozíciou
z mieriť . Na tejto báze č i dvoj báze- sú to alternatívy - by bolo možné novo rozd e liť úlohy tak. aby bolo po kryté to. čo do kážeme
ri eš iť vlastnými sila mi. ako i to. čo sa dá spracovať len v rámci internacio ná lne j spolupráce. Slo by o vyrovnanie dispro porcií. niekedy
i o motiváciu novej bádate ľskej orie ntácie
formou vhod nej objednávky so všetkým , čo
k tomu patrí. vráta ne nevyhnutýeh fina nč n ých prostriedkov. záruk realizácie bádateľ-

ských výsled kov. sprost redkovanie stykov so
za h ra n ič n ý mi partnermi formou stáží a pod.
3) Na b rn enskej hclfc rtovskcj konferencii
v ro ku 1986 vystúpil Ivan Poledň á k s pozoruhodným referátom na tému čo je a čo by
mohlo č i malo byť pred metom muziko lógie.
Poukázal tam o. i. na to. a ko dne~ n á výchova
mladých muzikológov nezodpovedá spektru
súčasnej hudobnej vedy. Zo skúsenosti viem c. že ak žiad a dnešný absolven t našich fakúlt o nostrifikáciu doktorátu na nie ktorej
zahraničnej univerzite. s údivom zist í. v čo m
všetkom vlast ne nebol riadne vy uče n ý ( počí 
naj úc akustikou a k o n čiac ct no muzikológiou. filozofiou. sem iotikou. psychológiou
atď.). H ád am sme už pre ko nali štádium ustavičného o hroze nia tzv. malých odborov na filozofických fakultách ( i keď v p riebehu tých
vyčerpáva j úc i ch zápasov prišla česká muziko lógia o jednu muziko logick ú l ia h e ň . totiž
o olomouck ú) a môžeme si konečne dovoliť
zásadnú reorgan izáciu učiva zhruba v smere. aký naznači l Po l cdňá k . Príliš dl ho sm e na
fakultách o potre bných inováciách hovorili.
na príslušných miestach sme však nič nedokáza li pre sad iť . Seba z toho vym ykám. lebo
som o tých grémiách neved el. Dnes sa náš
mladý absolvent výrazne odlišuje od abso lventov väčš in y cudzích unive rzít, počí n aj úc
m ierou a hfb kou za nedbané ho filozo fi cké ho
vzdelania a z n alosťou súčas n ej odbornej metodológie končiac . Tú metodológiu si p r ito m
n.:možno osvojiť in ak než ko ntaktom s najnovšou odbornou literatúro u. s najaktuálnej šími riešen iami, naj lepšie však so živým i muziko lógmi. ktorých by moho l stret ávať ešte
počas svoj ho štúdia u nás i v cudzi nc.

4) L:c presadiť aspo r) zárodky týchto zmien
nebude ľahké a že to b ude niečo ,tá( (prácu.
fina n č n é aj iné prostried ky. po ktorých zdvojen í v me ne ce lej kultúry a s odvolaním sa na
aktuálny sovietsky príklad volal nedávno
v Hudobných roz h ľadoc h J. Pilka). je jasné.
Rovnako je zre jmé. že sa musí zme n iť celý
systém inštitucionálnych kapacít, v štruktúre
ktorých je muzikológia uložená (a neraz zasu nu tá). O realizácii našich ncodškricpitel·
ných potrieb budeme musiet' j ed n ať a diskut ovať s mno hými čini t eľm i . avša k právo muzikológie najdôstoj ncjšiu s p o l očenskú existenciu a realizáciu v zemi. kto rá si ešte stále
priv l ast ňujc z p ropagač n ýc h dôvodov status
zeme s vysokou hudobno u kultúrou a v dobe.
ktorä je naplne ná hudbou ako žiadna iná
prcclchádzaj(rca epocha, je nediskutabilné.
Jedi ne muzikológia ako veda o všetkých existe n č n ýc h prejavoch hudby a všetkého, čo
hudbu obklopuj e, je totiž schopná poskytnúť
vo svoje j aplikovanej rovine k l'úč k riešeniu
podstat ných hudobných p roblémov. ktoré sa
stali aj podstatnými p roblémami života. Aby
však moh lo dôjst' k aplikáciá m, musí sa najp rv rozvinú ť zákl adný výsku m. a to vo všetkých smeroch . vrátane tých stagnujúcich.
i tých. ktoré sú realizovateľné len internacionálne, nech to sto jí. čo to sto jí.
Verím . že naša konferencia prispeje nielen
k zmapovaniu bielych miest, mánk a problém ov súčasnej hudobnej vedy v ČSS R. ale že
znovu vytvorí našu muzikologickú obec tvárou v tvá r dnc~nej a do budúcnosti sa prudko
p redierajúcej h udobnej vedy, vedy dynamickej. pre ktorú by pok račova ni e stagnácie
zname nalo prakticky toľko ako mrt'.

MIESTO A PERSPEKTÍVY
ČESKOSLOVENSKEJ HUDOBNEJ VEDY
V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE
OSKÁR ELSCHEK
Nač rtnutie danej témy by mohlo byť veľmi struč
né: českos lovensk á hudobná veda v medzinárodnom
kontexte vlastne miesto nemá. Po kiaľ ide o perspekllvy, záletl na tom, aké perspeklfvy vývoja má a bude mal' naša spoločn osť.
Túto zjednodušujúco, možno až drastickú výpoveď samozrejme treba c há pať relatlvne. Ne~!xistuje
tzv . medzinárodná hudobná veda, existuje len kvázi
'medzinárodná aréna hudobnej vedy, v ktorej sa j ednotlivé výskumné školy uplatnia alebo neuplatnia;
ich výsledky sú z hľadiska ich ' 'ýznamu akceptované
alebo nie. V akej podobe sa lo môže uskulocnlť?
Prezentáciou vedecko-výskumných výsledkov publik ač nou formou alebo jednoducho vystúpením na
rôznych medzinárodných akciách a samozrejme reflexiou týchto výsledkov v povedom f dnešnej muzikológie.
Naša vcelku neveľk á publikač ná aktivita prebieha
takmer výlučne v čdtine alebo v slovenčine. Existujú chudzojazyč né publlkácie'l Nie. Existujú len cudzojazyčné hudobno-kultúrne propagačné bulletiny
a pod. Takže výsledky našej práce môie medzinárodná veda reclpovat' Iba fragmentárne. Preto tzv.
medzinárodná hudobná veda o českoslove nskej hudobnej vede a jej výsledkoch nevie.
Druhá forma - účasť na významných európskych
alebo svetových muzlkologických akciách- sa prakticky nerealizuje. Sú to náhodné, jednorazové, často
pasfvne, akoby pozorovateľské účasti, ktoré nemôžu
s plňat' svoju funkciu ani len informativne.
V tejto súvislosti treba k on~ tatovat', že postavenie
na~j hudby a hudobných kultúr - a s nimi i muzikológie- je nesúme riteľné s tým, aké postavenie zaujlmala po stár~Kia v európskej hudbe. Význam, postavenie a kontakty, aké v tomto nevyhnutnom kultúrnom a vedeckom dialógu mala, stratila. Za posledné desat'rocia sa kontakty pretrhli, českos lo ven
ská hudobná veda z povedomia medzinárodnej muzikológie vymizla. Oo republiky prichádza zahranič
ná literatúra v mizivom rozsahu a z hľadiska jazykovej bariér y mlad~ lch generácii i to, čo je k dis pozicii, sa málo využlva alebo len v obmedzenom rozsahu. Vo svojej nekomplexnosti, náhodnom výbere
a malom rozsahu nemôže slúžiť svojmu účelu. Nedostatocná informovanost' zasa na druhej strane vedie k izolácii od medzinárodného bádania a jeho
trendov, najdôletileHich problémov a kľúčovýc h
projektov, ktoré sa realizujú v podstatnej prevahe
bez českoslove nskej účasti . Tento kolotoc čoraz viac
sa zmenšujúcich a zužujúcich kruhov k ončí v praktickej izolácii.
Kto so mnou nesúhlas! môže namietal', že sa predsa uskutocnlll niektoré medzinárodné akcie - mys11m samozrejme v CSSR - ako brnenské kolokviá,
konferencie Prat.skej jari, niektoré estetické, historické, ale i akustické sympóziá, 18 rocnlkov letných
seminár ov a pod ., ktoré svedčia o istej snahe zamedziť totálnu izoláciu aspoň za posledných d vadsa ť
rokov. Svedčí o tom , že aspoň čast' medzinárodného
bádania sa snažila prelomil' našu vlastnú, nami samými vybudovanú bariéru. Zahraniční bádatelia
ani inak nemohli. Veď vývoj stredoeurópskej (najmä rakúskej a nemeckej) hudby od stredoveku po
hudbu romantizmu nemožno pochopiť bez českej
hudby. M aďarské hudobné dejiny bez hudobnohis-

torických prameňov zo Slovenska by boli chudobné.
V tomto období sl zahraničn! bádatelia podávali
dvere v naš ich archlvoch, sústavne ich využlvaj úc
ako vyhľadávané pramen né bázy. Je to, samozrejme, normálne; nie je v~ak normálne, že českosloven 
ská hudobná veda sa stala konzultačným a výpomocným a rchlvom a nie muzikologickým pracovným strediskom. Zatiaľ čo napriklad českos lovensk l
interpreti sa intenzívne podieľajú na historickom
oživení starej hudby, je čes koslovenských publikácii
o stredovekej, barokovej a klasicistickej hudbe ako
šafránu. To, čo v medzinárodnom rnuzikologickom
bádani zaujíma kľúčové postavenie, nachádzame
u nás len v nepatrnom zastúpeni: hudba 20. storočia
stratila svoju bádateľskú kontinuitu. To, čo zostalo,
je kritika kultúrnej politiky a propagácia. Systcmatkké akustické, psychologické. sociologické bádanie
a ďalšie oblasti stratili v republike svoju výskumnú
bázu.
Rád by som povedal niekoľko slov o etnomuzikológii. V USA a v prevažnej časti mimoeurópskych
muzikologických škôl sa etnomuzikológla stala závratným tempom ča sfou rozvljajúcej sa muzikológie. V záplldncj Európe si ziska la postupne neodmyslit e ľnú pozlciu, nehovor iac o východoeurópskych
krajinách. V tom istom čase bola etnomuzlkológia v
Cechách takmer zlikvidovaná, moravská bojovala
dvadsat' rokov o svoju exist enciu a slovenská et nomuzikológia sa za posledné tri roky stala terčom
brutálnych administratívnych represii.
Súčas né medzinárodné postavenie českoslove n
skej muzikológie nemožno pochopil' bez týchto tendencii. U nás akoby ~ li hodiny inak. To v~etko súvisi
s postavenlm muzikológie v našej s poločnosti.
Keby sme mali hovoril' o budí•cnosli , bolo by potrebné mnoho, ba možno všetko urobil' Inak z hľa 
diska možnosti medzinárodnej integrácie náSho hudobnovedného bádania. Treba zača ť od ~túdia, výraznejšie oboznamoval' študentov so súčasný m medzinárodným stavom a s trendmi v muzikológii. To
je, samozrejme, i problém vysokoSkolských učite
ľov , ktor[ sami nemali v tomto s mere veľké možnosti. Usiloval' sa o to, a by študenti mali možnost' študovať i na univerzitách v zahraničí , aspoň ,na niekoľko semestrov, čo je dnes vo všetkých európskych
i mimoeuróps kych Státoch normálne. O význame takýchto pobytov hádam netreba hovoriť- je rovnaký
pre poznanie inej hudobnovednej tradicle, prehlbenic aktlvnej znalosti jazyka a pod. Možnost' nadviazal' kontakty a priateľst vá je pre budúcu možnú spoluprácu ne nahraditeľné. Poznať iné metódy výučby
a práce môže zvý~iť nórocnost' , zlskal' kritický rozhľad . V tomto zmysle môžu byl' ~tipendiá, stáže
a pod. iba prospešné.
Účast' na sympóziách, kolokviách, konferenciách,
spolupráca na medzinárodných akciách je nevyhnutným predpokladom výmeny informácii, možnosfou vniest' nové poznatky a pracovné postupy do
muzikológie v Ceskoslovensku a. naopak priležltost'ou oboznémll' iných bádateľov s n:Uiml výsledkami. Bez tejto ~irokospektrálnej práce a s polupráce
je a bude československá muzikológia v srdci Európy odsúdená na provlncionalizmus.
To všetko musi nevyhnutne podnietil' záujem
a hlad po nových informáciách , po prame1ioch, pub-
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likáciách u 1>od. ako nevyhnutný predpoklad zmedziná rodnenia našej práce, j ej začlenenia do medzinárodnej dcl'by práce.
V prítomnosti sa už ~ot va dá niečo napravil'. Moja J.lenerácía tento boj v izolácii prehrala, J>racovala
s ohmedzcniami, pod stálym vnútorným i atmosfér ickým tlakom, s mnohými plánmi a skôr skromnými výsledkami. Je však potrebné otvoril' priestor
pre mladú generáciu, aby mohla vyrás!' skutocne
európsky orientovaná muzikológia. Veď ktoré umenie je internacionálnejšie, net hudba? Aj ju sme
chceli vtesnal' do národného izolacionizmu a s ň ou,
pochopiteľne aj muzikológiu; a le zrejme nielen ju.
Neraz sme poču li argumenty, že je nutné a potrebné pracoval' na vlastivedných a národných
problémoch. O tom niet pochybnosti, to je samozrejmé pre každú muzikológiu. nielen pre na~u . Existujú však problémy, vývojové tendencie a prúdy od
ra ného stredoveku po dnešok, ktoré mali univer zálnu platnost' s väčM mi ulebo menšlmi regionálnymi.
etnickými o kultúrno-geografickými obmenami a
konzekvenciami. Pochopil' ich v úzkom národnom
rámci znamená veci nepochopil' a vystavil' sa výsmechu. naivnej národnostnej ideologizácii. Pracoval'
na medzinárodných projekloch znamená riešil' i národné problémy ná rocnejšie, pouč nejšie, lel>šle, pos kytnút' výsledky na kvalitatlvne vyš§ej úrovni
a zodpovedajúcej aj istému medzinárodnému štandardu.

V tom vid fm 1mysel toho., že sa zaoberáme pr!Jb.
lémami medzinárodného kontaktu našej muziU..
gie. Bez aktlvnej účasti v medzinárodných orgulz6ciách, na medzinárodných projektoch sotva potrt.
čí mc ďalej . Bolo by nes právne, keby sme nlde ~
lémy videli izolovane. S podobnými problénwnizá.
pasia v~etky '' eľké i malé kultúry i ••edecki lktly.
Vel'ké sa s nimi vysporiadajú ľahšie, malé horile,
pre jazykové bariéry, mnohé vlastné obmedlnll,
predsudky alebo sebapod ceňova n ia či sebapnatt.
vani a z nedostatku znalostí. Všetky hľadajú úspellf
cesty Integrácie do medzinárodného bádania a ndto
mej účasti a cestou prezentovania svojich 'ýsledbt.
Ani u nás to nepôjde bez cudzojazytných publid
-nie jednorazových , llle pravidelných. A tu stojl.e
pred veľkou vydavatel'skou bariérou. ~z cudlljto
zytného časopisu- muzikologického zbomikl-•
~ich i zahra ničných autorov to určite nepôjde.
Nemysllm si, že - ak vôbec budeme hľadať rJdt.
nic našich medzinárodných vzťa hov v muzlkoWilto nepôjde r ýchlo. To. čo sa r ýchlo a za kr,tky '. podarilo zbúral' a zničil'- a tak je to s na~imi ~
národnými kontaktmi a kontextom - na to jt
lrebná dlhá doba rekon~trukcí e a re~titúcle.
Mohol by som byť, pravda, oveľa ko••MrftiiiiL
dôkaznejšl i peslmistickej šl. Chcel som •
dostrict' niekoľk o my~ lienok a úvah do
túto nie prlliš radostnú tému.

