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l januárové dni boli bohaté na politicko-kultúrne udalosti, form.Yúce nielen mú· 
tomý vývoj nášho štátu, ale i jeho profil v rámci znovurodiacej sa Európy. Dňa 
U. januára navštívil Bratislavu prezident tssR Václav Havel. Jedným z bodov je
ho bohatého programu bola návšteva predstavenia opery Ch. Gounoda Faust 
a Margaréta v SND {č. 2), kde sa okrem iného stretol s ministrom kultúry SSR 
Ladislavom Chudil<om {č . l). 
17. januára na pôde Európskeho parlamentu vo francúzskom ~trasburgu prevzal 
predseda FZ ČSSR Alexander Dubček z rúk španielskeho poslanca E. B.Crespeho 
Sacharovovu cenu za úsilie v prospech l'udských práv a slobôd (č. 3). Snímky 
ČSTK. 
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"Teraz už nejde iba o lepšiu budúcnosť Československa. Lepšie bude, 
o to už nemám strach. Ide o čosi viac. Aby cesta, po ktorej budeme kráčať 
k svojej lepšej budúcnosti, viedla k lepšej budúcnosti celej Európy, pre
stala byť všetkým na smiech, ale aby sa stala zemou, na ktorú budú ostat
ní hľadieť so záujmom a rešpektom." 

VÁCIA V HA VEL 
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29. 2. 1920 

narodil sa Franti~ek Rauch, český klavirista, zaslúžilý 
umelec- 80. výročie 

narodil sa Ole Borneman Bull (zomrell7. 8. 1880), 
nórsky husľový virtuóz a skladateľ - 180. výroč ie 
narodil sa Jan Werich (zomrel 31. l O. 1980), český herec 
a dramatik, spoluorganizátor Osvohozen~ho divadla, 
národný umelec- 8S. výročie 
zomrel J an Mu katovský (nar. so ll. ll. 1891), český 
literárny teoretik a estetik - IS. výročie 

zomrel Karl Adolf Lindgren (nar . sa 14. 3. 1846), švéd
sky hudobný spisovateľ - 8S. výročie 
narodil sa Al ban Berg (zomrel 24. 12. 193S), rakúsky 
skladateľ, predstaviteľ 2. viedenskej školy - lOS. výročie 
narodil sa Sydney Hugo Nicholson (zomrel30. S. 1947), 
anglický organista , zhormll,jster a hudobný pedagóg, 
autor potetných publikécll o cirkevnej hudbe - liS. vý
rocie 
narodila so Maria Labla (zomrela IO. 2. 19S3), talianska 
operná speváčka a pedagogička - 110. výročie 
narodil sa Jean Francois le Sueur, francúzsky skladateľ , 
dirigent paritskej kráľovskej opery, učiteľ H. Berlioza 
-230. výročie 
narodil sa Denno Mojsejevlč, anglický klavirista ruské
ho pôvodu. ako 9-ročný viľaz Rubinsteinovej ceny-
100. výročie 
narodil sa Georg Friedrich Hándel (zomrell4. 4. 1759), 
nemecký skladateľ - 305. výročie 
zomrel Flodor Nlkolll,jevlč Glinka (narodil sa 19. 6. 1786), 
ruský skladateľ - 110. výročie 

narodil sa Ferdinand Vach (zomrel 16. 2. 1939), český 
zhormajster a skladateľ, 7.&kladateľ a dlhoročný diri
gent Pi\veckého združeni moravských učilelu - 130. vý
ročie 

narod ll sa Ladislav Vychodil. slovenský sc~nograf, ná
rodný umelec- 70. výročie 
narodil sa Ivan Ivanovič Pel rov, sovietsky operný spe
vák, národný umelec - 70. výročie 

Svedectvá 

a dokumenty 
Zvolanie mimoriadnych zjazdov umeleckých zväzov bolo 

najkonkrétnej.ffm a stítasne najjednoducMie uskutotniteľným 
tinom, vyplývajúcim z mmosféry minulorobtej jari. Ich tílohou 
bolo vysloviť stanovisko k práve prebiehajtícemu obrodnému 
procesu spolotnosti ft sformuloval' stanovisk o a tílohy umelec
kého frontu v normalizovtmýclt podmienkach i ivo/a. Zjazdy . 
mali dovŕiit' jedno neradostné obdobie vý1•oja naiej kulttíry, 
v ktorom bola umeniu vnútená úloha korektora oficiálnej moci 
a na k torú sa nedobrovoľne podujala :: d61•odo1' u tbezpetenia 
minima priestoru pre seba i pre spoločnosť, prit om túto tí/oh u 
plnila v postavení nerovnocemtého partnera. Zjazdy mali ma
nifestoval' dovŕienie tohto procesu. ako i začiatok normálneho 
partnerstva politiky a umenia. v ktorom by wnelci nemuseli u i 
iba strie/mu( na politikov, ale v koni trukt fvnej mmosfére mali 
spoločne a bez vzájomného napätia realizova( profil demokra
tického socializmu. Patrí viak asi ku krutému tídelt1 nái ho 
umenia, že býva z času nft čas zaskol ené vývojom udalostí. 

V období prfprav mimoriadnych zjazdov totii nik 'nerui il. 
akými peripetiami prejdú idey januára. v mene ktorých sa tieto 
zala/i pripravovať a aké nové významy nadobudne samolllý 
termfn normalizácie. 

Zjazdy umeleckých z vi/zo1• - na k torých sa v uplynulých 
d11oclr z:W i divadelníci. filmári i lwdohnfci - sa tak uskwotnili 
v paradoxnej situácii, ktorá -súdiac podľa priebehu skladateľ
ského zjazdu. ako i podľa oh/asol' 11a ::jazdy ostamých zväzov 
- podmienila ich pokojný priebeh. ktorý mot no interpretova( 
i ako výraz stíčasnej nai ej normalizácie. 
Keďže žijeme v d1loclr. kedy nedoi /o ku konk rémym činom 

namiereným proti prís/u§n fkom Zvii::u a kedy akt solidarity 
príslui níci Z viiw viac deklamjtí ako precit'ujtí , nepovažoval 
zjazd l<1 potrebné vysiOl'Ovať svoje ohm•y. ale prijal rezolúciu 
na rovnako vieobecnej tírovni. IW akej sa uskwoč1íuje celá 
dneiná politická komunikácia. Sloboda, suverenita, sociafiz. 
1/ILIS, demokracia, rehabilitácia - 10 sú slová s prebolwtým ob
saltOm , ktorý sa síce pomaly vyprázd1luje, ale i tak v nich zostá
va asp01í nádej. Predsta1•ujtí dnes 1•iac, ako znamenali pred 
rokmi, hoci znamenajtí menej. ako wamenať mali. Rehabili
wl ná komisia predložila ''yčerpávajtícu správu o relwbilitá
ciách, pričom súčasne deklarovala, že nie je komisiou žalova
cou. V pret/augustovom období sme 1•šak 'zmysel rehabilitáci( 
videli práve v analýze príčin a v oznalení vinníkov. lebo za
dosťulinenie ukrivdených wamena/o iba rehabilitáciu polovi
čattí . Dnes sa uspokojujeme s towo formou. lebo po augusto· 
vom Ioku sme radi, ie sa naie najčiemejiie obavy nesplnili, 
a že sme si z tohto pojmu zachovali aspo1í toľko. Volebná ko-· 
misia previedla l 'oľby skwočne ,.najdemokratickejifm" sp6so
bom , aký nema ' dejinách Zviiw obdoby. Bolo viak priveľmi 
málo času na 10. aby sa československ.\' občan naučil o demok
racii 11ielen hovorit~ ale i demokmtickv konať. Diet{t zomrelo 
sk6r, ako sa naučilo dýchať: z ja u l v ot;ízke volieb - podľa m6j
ho názom - nevyužil svoju Iancu, lebo sa da/ zmanipulovať 

hoci demokraticky. Tento sp6sob manipulácie považujem za 
ei te nebezpečnejif ako manipultmstvo dikwttíry, lebo je menej 
prielrľadný a ponecháva asp01l opojntí dávku o demokracii, 
ktorá sa redukuje 1W clwotick tí polemiku o veciach nepodsua-. 
nýclt. Z každej bezradnosti masy. z kai délto chaosu ťažia tf, · 
ktorf chctí masy ovládnuť. To nemá byľ výčitka zjazdu. Chce 10 

byt' sk6r diagnóut príčin . pre ktoré zjazd prebiehal tak a nie 
inál. PETER FA LTIN: Med::i idylou a bezmdnost'ou 

l ludolmý i ivot 1969 l . 3 

Mimoriadny l,)azd ZSSKU bol v mnohom rozporuplný, akcenUqúci probl~my, ktoré normálne v dobre funaujúcom spolo
čenstve sú vlastne ~ové, resp. tvoria nevyhnutn~ podhubie, na ktorom vyras" a rozyQa sa ul vlastná tvorivá činnost'. Boli 
rome, ai protlkladn~ názory na podobu spoločenskej orpnlz.áeie hudobnfkov a koneba~ rozhodnutie o ukončenf činnosti 
Zvizu slovenských skladatefov a koncertných umelcov a yYt't'orenf Slovenskej hudobnej únie sa 't')'kr)itallzovalo vlastne ai 
v priebehu rokovania. Pluralitu názorov dokumentujú ~ odpovede náhodne vybraných účastníkov na otázky o vlastnej pred
stave a názoroch na potrebnost' a činnost Únie, 't')'Sioven~ tesne pred a pobs konania mimoriadneho 7Jazdu. 

Ivan Marton, muzikológ: Neviem ešte, ako bude konečný 
návrh vyzerať, s niektorými bodmi zásadne nesúhlasím , iné nie 
sú celkom významovo jednoznačné. Nie som zatia ľ definitívne 
rozhodnutý , či by som chcel byť v Únii v takej podobe, ako ju 
akčný výbor navrhol. Pôvodne to vyzeralo , že sa ZSSKU defi
nitívne rozpustí, momentálne sú dve koncepcie: Buď sa skla
datelia oddelia úplne , alebo sa vyčlenllen určitá časť tzv. Hu
dobná obec Slovenska , kde sú spolu niektorí skladate lia , a le aj 
muzikológovia a interpreti. Ctenom takéhoto alternatívneho , 
iniciat fvneho združenia sa môže s tať každý, komu nebude vy
hovovať oficiálna štruktúra členená na skladateľov. muzikoló
gov a inte rpretov. Vôbec by sa mal vytvoriť priestor pre inicia
tfvne , tvorivé skupiny, ktoré by boli diagoná lne čle nené , na
príklad združenie pre sta rú hudbu , a lebo súčasnú , kde by sa 
spojili ľudia so spoločnými záujmami . Sami by si potom vypra
covali stanovy a až potom by ich predostreli nejakému koordi
načnému výboru. Teda in iciat íva zdola a nie ako je to teraz 
v návrhu akčného výboru . 

Cudovlt Marcinger, koncertný umelec: Niekoľkodňová in
tenzívna práca akčného výboru nevyšla pre nás dostatočne či
tateľne, nie je nám jasné (inte rpretom), či Únia bude výbero
vou alebo záujmovou, teda akousi spolkovou záležitosťou . 
Malo by sa to jednoznačne formulovať. Zdá sa , že koncertní 
umelci sú názorovo roztrieštene (po plenárke) a na zajtraj šom 
zjazde sa nebudeme vedie ť dostatočne obhájiť , na rozdiel od 
muzikológov a sk ladateľov, ktorí si jasne definovali svoje po
žiadavky. 

J án Albrecht , muzikológ: Tento spôsob naznačuje perspek
tfvu nášho vývoja i z ekonomického aspektu. Osamostatnením 
spolkov organizácia potvrdzuje , že nadobúda inú funkciu . 
Ako Únia i jednotlivé spolky bude fungovať. závis! od nás . a le 
už prvé kroky sú naprosto správne urobené . 

Igor Dibák, skladateľ: Myslím si, že je potrebné zmeniť te
rajšiu štruktúru Zväzu, pretože sa ukázalo , že je ustrnutá a ne
má dostatočnú váhu najmä vo vzťahu k iným organizáciám. 
Napríklad v te levízii som váhu Zväzu dosť slabo pociťoval pri 
presadzovaní našich zámerov. Myslím. že novovzniknutá Únia 
si bude vedieť vydobyť takú pozfciu , že bude môcť ovplyvňovať 
napriklad obsadzovanie miest vedúcich pracovníkov v hudob
ných inštitúciách , bude mať väčšie slovo vo vydavateľstvách . 
pri tvorbe edičných plánov. 

Terézia Urslnyová, muzikologička: Je to dobre premyslené . 
vždy som bola za to, aby sa muzikantská obec neoslabovala 
tým, že sa rozčleni na niekoľko malých združeni. Som za vy
tvorenie Slovenskej hudobnej únie. 

Peter Toperczer, koncertný umelec: V tomto prechodnom 
období do riadneho zjazdu nepovažujem za nutné sa k návrhu 
vyjadrovať. Určite sa bude ešte mnohé vyjasňovať a precizo
va ť . Budem však hlasovať za zrušenie starého Zväzu a vytvore
nie Ú nie . V tomto medziobdobí je rozhodne lepšia hoci Únia , 
než to definitívne rozbiť . Počul som , že sa zakladá aj ďalš ia, 
úplne samostatná a na federálnej úrovni vytvorená organizácia 
všetkých výkonných umelcov, na masovom základe - teda aj 
orchestrá lnych hráčov, č lenov zborov a pod. Ak naozaj vznik· 
ne . neviem , či pre in terpretov by nebolo to to výhodnejšie. 

• • 

Myslfm, že by malo ost ať akési koordinačné centrum aj na celo· 
štátnej úrovni, nie ako federálny zväz s obrovským ústredným 
výborom, ale niekoľko ľudí , ktorí by koordinovali vzťahy me
dzi ná rodnými organizáciami a zabezpečovali celoštátne zále
žitosti , napríklad reprezentáciu smerom do zahraničia . 

Vladimir Godár , skladatef: Prvoradá je pre mňa tvorba. 
Niektorí akoby nepochopili , o čom by sme mali na zjazde ho
voriť, mám dojem, že mnohým sk ladateľom sú prvoradé pe
niaze a problémy tvorby. č i riešenia slovenského hudobného ži. 
vota sa ich vôbec netýkajú. 

Darina Múdra , muzikologička: Zaujfmaj ú ma predovšet· 
kým problémy historickej práce, ktorá bola doteraz katastro
fá lne diskriminovaná a som plná nádeje , že snáď svitnú lepšie 
časy. Muzikológovia rozhodne musia o svojich veciach rozho
dovať sami , i v hospodárení , v rámci tohto spolku dúfam , že 
historici , ktorých je vermi málo , budú si môcť vytvoriť určitú 
zmysluplnú skupinu - záujmové združe ni!: , kde sa budú môcť 
pružne a voľne združovať pri práci na nejakom spoločnom pro
jekte, že už nebudeme narážať na rôzne administrat ívne pre
kážky. Te raz však treba začať robiť, konečný tvar sa praxou 
vybrúsi , práca je alfa a omega. 

Ladislav Kačíc, muzikológ: Zdá sa mi . že sa to na poslednú 
chvíľu snažia skladatelia .. zahmliť". Jeh pripomienky k pôvod
nému návrhu akčného výboru sú zásadnej povahy, mali sme to 
teda dostať všetci písomne ako ďalšie alternatívne riešenie. 
Diskusia je nekonkré tna , je mi nesympatické. že sa hovorí 
predovšetkým o peniazoch a nie o tom , že tak. ako tu Zväz do 
týchto čias fungoval, nebolo to dobré. a preto sa hľadalo rieše
nie spravodlivejšie . Ale tu je najväčší problém, že sa skladate
ľom ,.ukrajuje" z ich kôpky. Ja som pôvodne v anke te navrhol . 
aby sa Zväz úplne rozpustil. Ak by sa rozpadol na jednotlivé 
sekcie, ktoré by boli celkom samostatné , nemuselo by to byť 
na škodu , veď postupne by sa formy a oblasti vzájomnej spo
lupráce určite našli. Pochopil som, že z právneho hľadiska je 
jednoduchšie zachovať kontinuitu v Únii . Ale s iným de lením 
fin ančných prfspevkov. než s paritným , rozhodne nesúhlasím . 

Karol Petróczi, koncertný umelec: Každopádne si myslím, 
že by v nejakej kontinuite , na základe nových orga nizačných 
štruktúr bývalý Zväz mal byť zachovaný. O rganizácia. ako bol 
Zväz, predstavovala akúsi nadstavbu v každodennom snažení 
o kultúrnosť národa a plnila akúsi avantgardnú úlohu . či už 
v oblasti názorovej . selektívnej . či priamo pri šírení slovenskej 
hudobnej kultúry . Táto úloha by nemala byť spochybnená, na 
to to predsa nemá vplyv režim. Bolo by dobre , keby funkcia ta
kejto celoslovenskej organizácie bola ponfmaná trochu širšie, 
aby Zväz participoval na rozvoji celkovej kultúrnosti , nielen na 
hudobnosti národa. Tieto úlohy nemohol bývalý Zväz bezo
zbytku plniť. na deformáciách sa aj v ZSSKU podpfsal bývalý 
centralistický systém, ideologický vplyv a monopol na ideoló
giu. 

V novej Únii by sa mal predovšetkým odbúrať monopol cen
tra , mal by sa dať podstatne väčšf priestor jednotlivým regió
nom. Moj ím prianím je. aby nedošlo k rozkolu . Strata nadväz
nosti v zmysle sk ladateľ-interpret -krit ik-poslucháč by bola pre
dovšetkým v neprospech súčasnej slovenskej hudby. 

• 
Na mimoriadny l,)azd ponaJ ~ný výbor ~ bývalých členov ZYizu, p6sobl.aclda v cudzine a obno't'il im opif členstvo. Medzi 

osobne pritomnýml bol ~ huslista Mikuláš Je línek a operný spevik Bohuš Hanák. Oboch sme sa aspoň stručne spýtali na ich 
pocity a dojmy z pných krokov na rodnej pôde po ~ dvadsiatich rokoch. 

M. J ellnek: Do cudziny som odi~iel v roku 1965. Krátko som pó;obil 
vo Svédsku ako koncertný majster a pedagóg, po dvoch rokoch som 
presídlil do Kolína nl Rýnom, kde som dodnes. Som koncertným maj
strom Giirzenich-Orchestra , kto rý má podobne ako lipský Gewand
hau;orche; ter vefkú t radíciu medzi nemeckými orchestrami. V Kolíne 
aj vyučujem, dokonca vermi intenzívne a občas koncertujem. 

Mali sie motnosť nejakým spôsohom udržiavať kontakty so sloven' 
skou hudhou? 
M. Jellnek: Srdcom som vždy ostal verný 'last i. Stre tával som sa s in· 
tcrpretmi . býva lými kolegami , ak pri~ li na ko ncertné turné do Ne mec
ka. ale predovšetkým som sa snažil propagovať slovenskú hudbu . 

Dnes sie po vySe dvadsiatich rokoch po prvý raz na Slovensku . Aký j e 
váš pohľad na dianie u nés doma, predsa len z Inej sl rany? 
M. J ellnek: Hneď ako ·som dostal vízum. V) užil som príleži tosť na náv
števu domova. Som doja tý. vzrušený a rad<" tnc prekvapený. 

V danej situácii ut zrej me nebude probl~m . aby ste hocikedy mohli za. 
vital' do ť:eskoslovenska. Chcete zlnlenzivnlf YŇ pôsobenie na poll slo
venskej kultúry, u varovali ste 11.1 o nejakej konkrétnej spolupráci? 
M. Jellnek: Zije m v Kolíne. kde so m aj pracovne zaneprázdne ný. Sa
mozrejme . že budem Slovcn~ko navštevovať častej š ie , v Ne mecku 
chcem propagovať našich inte rpre tov a >lovcnskú hudbu vôbec. Nic je 
to však také jednoduché, závi>í to od mnohych fak torov a ťažko vá m te· 
raz môžem odpovedať konkrétnejšie . Sú vbi to s dopytom po s lovenskej 
tvorbe , hoci vera samozrejme záleží aj na konkré tnych fuďoch . akým 
spôsobo m sa tomu venujú . Predovšetkým treba vyjsť z izolácie. Na Zá
pade cít iť, že celkove čcskoslovcmké hudohné umenie bo lo značne izo
lované . i keď napríklad na rozdiel od tvorhy sa interpretačné ume nie 
pre adzuje kvalitatívne i kvantitatívne dost výrazne. 

Myslite, te by sa mohol zvý~lt' 11.1 záujem o súčasnú slovenskú tvorbu? 
M. Jellnek: Je isté, že o tvorenie hraníc a otvorenie sŕdc a myslí rudi pri· 
nesie určité oživenie i v to mto ; mc rc . 

Bohuš Hanák musel odisť z Ceskoslovenska po roku 1968. Kde s te pô
sobili doteraz? 
8 . Hanák: Odišli srne aj s manželkou v šesťdes iatom ôsmom roku a usa· 

dili ; mc sa v Ba~cl i . Súča~nc ~om ho;foval vo viacerých curó p; kych 
mc;tách - v Zencvc. Neapoli. Mnlchovc . Klagcnfurtc a inde . Dne; ;om 
už so spievan ím skončil. V Basel i máme so ~cnou spevácku Skolu a naj
nov~ic som sa vrá ti l k to mu. čo som pôvodne vyštudoval - k výtvarné
mu umeniu . Mafujc m. poriadam aj výstuvy u múm z toho vcfkú rado; i . 
Som členom Zväzu švajčiarskych výtvarníkov. 
• To znamenli, že sa maľovaniu venujete profesionálne? 
D. Hanék: Áno. Môj obľúbený motív je krajina . Nedávno. koncom no
vembra som mal výstavu v Zurichu. 

Toto je va!a prvé név~teva v Bratislave? 
B. Hanák: Po vyše dvadsiatich rokoch som po prvý raz na Slovensku. 
No udalosti u v;ís sme prostredníctvom tclcvizie a rozhlasu podrohnc 
; ledovuli od prvých manifc; tácií. Bola to taká revo lúcia . tak~ zmeny. že 
človek nechcel vcrii svojim očiam . Hoci sme nemo hli byt osobne pri 
tom . aspor' duševne sme to prežívali spolu ' vami . Je to niečo nesmie r
ne! 
Vu~a spevácka ~kola mii aký charakter? Neplénujele ,. rlimci novej si

tulicle vytvoril' nejaké výmenné pobyty medzi vašou školou a povedzme 
našim konzervatóriom? 
8 . Hanlik: Naša škola nic je určenú vý~lovn~ na výchovu ope rných >Ó· 

listov, a le skôr pre záujemcov z radov arnat.:rov. 
A chcete ďalej rozvljat' svoje styky s domovom? 

B. Hanék: Som vlastne len prvý dc r'l v Bnn i,lavc: včera večer so m pri
cestoval do Viedne a už v ><>botu sa vraciam domov. Ve fmi ~om sa po· 
tešil pozva niu na tento Zjazd i mojej rehabilit ácii. Samozrejme. že pi{l
nujcm prfsf na Slovensko na dlhšie a častcj~ie. Najbližšie prídeme aj ~o 
ženou a so synom do Bratislavy na Vcfkú noc. 

Máte prehrad o našich operných spev,koch , nepôjdete sa pozrieť do 
opery na niektoré predstavenie? 
8 . Hanlik: Chcel by som. ešte som nemal ~as ani si zisti i, aký je pro
gram . Počul ; om. že je te raz v bratislav;kej opere vcfa mladých ta lento
vaných spevá kov . Zclám im . aby spieva li u' len v slobodnom svete. 

Pripravila: MARTINA HANZELOV Á 
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" filh~rmónia v decembri -Saens: S. koncert pre klavír a on·hester 
F dur; Manuel de Falla: Trojrohý klolnik, ha
let. Slovenská filharmónia. Dirigent Arturo 
Tamayo (NSR) . Sólisti : Catherine Joly. klavír 
(Francú7.sko l • .litka Zcrhauová. me:r.zosop
rán. 

je mimoriadne iažkop;ídna. pln:í nepochopi· 
tdných kompozičnýclľ kŕčov. lacnôt a pniz
dncj exhibície . Ak k tnmu pripočítamnaivné 
.. cxotizmy-- (napokon. je to prctba uv. 
egyptský koncert!}. celý Koncert je skúr noč
nou morou ako hrdým wcdkom maj,trov,tva 
jeho tvorcu. Napriek Hllllu \0111 ~a usiloval 
venovai hre francúzskej piani,tky plnt'r kon
centráciu. tento raz skôr na jej nešia>tic. Na 
konci >Om mal pocit. že 'om nepočul jcdrné 
k rchkcj~ic piano. JCdcn rnirk~í zvuk. ic Bii
'endorfcr len hur;ícal a bur:ícal v ncopí,atcf· 
nej !>pleti !>ckvenc:ií a nekonečných .. lautov" 
cez celú klaviatúru. Od reprezentantky 
nežného pohlavia by človek očak;íval iné 
prcd,tavy. IH l mu,írn pripu'>t ii. ic Saint· 
-Sacn~ na ne príliš ncrny,lcl prúvc v tomto 
die le. Po tr~o:tcj ča,t i 'i vydýchol i'>tO ne
jeden 7 po,Juch;íčov - aj hráči na pódiu 
odviedli statočný hoj ~o 'pomínanou hcztva
rtl\Úlu. 

14. a IS. decembra. Bedŕich Smetana: Vlta
va; Jean Langlais: 2. koncert pre organ a slá
čikový orchester; Georges Bizct: Symfónia 
C dur. Slovenská filharmónia. Dirigent Juo
zas Domarkas. Sólista: Thomas Daniel 
Schlee, organ (Rakúsko). 

Po ~tyroch intenzívnych týždríoch začal 

v Redute pulzoval opiii štandardný ŽI\ Ol na
~ý t c ný hudbou. Všetko sa našiastic vratilo do 
pôvodných koľají. umocnené pravým a ne
falšovaným pocitom slúvnoMnosti a výnimoč
no~ti (nikým v~a k ncnaočkovancj ani nepri
kázancj). Pri prvých tónoch našej hymny po· 
vstali prítomní posluchúči akosi ľa hš ie. pruž· 
ncjšic. Drvivá viičšina z nich urči te pocítila. 
čo tnamcná zbavii ~a balvana napiitia. obáv. 
~trachu . m:úprimnoMi a e ticke j dcfonnova
no~ti okolitého !>veta . 

Symbolrck(t bola aj prítomnost' litov,kého 
dirigenta európskeho form;í tu Juozasa Do
marka<,a. metanova Vltava od čia~ woj ho 
vzniku plnila špecifickú fu nkciu. avšak 
v dnešných ča,och sa vyznanie jej myšlienka· 
vého po~olstva najmarkantnejšie približuje 
pôvodnému určeniu . Juozas Domarkas mo· 
de loval v !>polupráci ' orchestrom SF legen
dárnu a populárnu symfonickú báscrí suve
rénne v intcncr:ích programového podtextu 
a imanentného hudobné ho obsahu . pričom 
preferoval skôr tvarovú konkn!tnosi každej 
kontúry. razantno~ť a výrazovú di!>eiplínu . 
Domarka' eliminoval mantinclové ex trémy. 
preto ani Sviitojánskc prúdy nclomozili. na
opak. zaujali polyvr<,tvovou fakt(rrou a kine
tizmorn vnú torných línii. Vltava. akokoľvek 
profanované dielo. asi. nikoho nenechala 
v stave indifere ntného po,toja. čím splnila 
svoju prvoraQÚ funkciu . Pri hľadaní adekv:ít
ncho vyjadrenia dojmu z prvý raz počutého 
Organového koncertu Jeana Langlaisa sa ne
môžem uhnínit sarkaMickému kon~tatova
niu. pramcniaccmu - ako inak - takisto 

.. Umenie hudobného humoru i hudobného 
tajomna" - taJ.. charakterizuje tvorbu ná~ho 

džczmcna č. l . Jii'ího Stivína Ivan Polcd
ríák. V ~ťrv i '> lost i ~ geniál nym . .fúJ..ačom" 
v~ak nemôžeme ncspomcn(ri slobodu. ima
nentne prítomnú v jeho hudbe. entitu . z kto
rej sa jeho dielo odvíja a ku ktorej !>meruje. 
tivínovi bol vždy blízky dia lóg - hudobná 

komunikácia. S R. Daškom. P. Favrom . 
T. Scottom. A. Vitou\om. č i ~amým \cbou 
na playb,rck. Jeho zah~.:r Je nc~mrcrnc "roký • 
-od barokovej hudby cc7 džez. rock ... glo
bá lnu hudbu" až po happcning. 

a dia lógu je za ložený i program Blízke 
stretnutia . v ktorom Stivín od cptembra 
1988 už privítal ~kupinu Bez ladu a 'kladu . 
SKO ' Bohdanom Warchalom. Vladimíra 
Mertu a Zuzanu Hornolovú. Jeho po,lcdný
rni ho\iami boli ll. a 12. ll. 1989 spcvúčka 
Adriena Bartošová a 'kupina Seat. 

l pre hudbu A . Barto~ovej je prítnačná 
syntéza. Kým však Stivín po~úva hranice do 
.. lem l nikoho". kde o levy nic je núdza. tvor
ba prvej (a tuším . i jedinej) dámy <,lovcn~ké
ho džetu ~a experimentu v tomto zmy,lc ve
dome vyhýba. So wojou skupinou približuje 
dl.cz i menej vyhraneným poslucháčorn. pri-

z udalostí posledných týžd ríov. Hudobný svet 
skladby mi pripomínal wojmr štýlovou 
a techn ickou kfčovitosiou zMaJú agóniu dnes 
už dúfam nači'to prckonaných politických 
a spoločenských vziahov a zákonitostí. Kon
cert ma nezaujal ničím - ani výrazom. ani 
J..ompozičnou .. rafinovanosiou". ani eh;ipa
ním s(\lového partu. ani zvukovosiou. Na 
pódiu sa mlohníva l do!>i dl hý Z<Ípa!> ncch;ípa
jťrceho orchestra. taktne vy,tupujúceho diri
genta a sôli~ lll . ktorý našiel v Langlai,ovom 
2. koncerte spô~oh obohatenia vlastnl' ho rc
pertoúru. čo ma tro~ka prekvapuje. pretože 
partitúra diela naozaj ncd;íva vyznict umel
covým kvalitám. Thoma!> Daniel Schlce bol 
n(rtený pohybovať sa v ~ ! Ľ rcotypnom výrazo
vom klišé. koncipov<Jnom ~ ne konečnými har
monicko-melodickými zvratmi . ncpo~.:hopi· 

t eľ ne mixovaným i ~o zvukom \láčikovc ho or· 
chestra . Po~luch Langlaisovho 2. koncertu 
pre organ a ~híčiky hol pre miw viac utrpe
ním. než pozitívnym z;ížitkom. Od Bi~ctovcj 
ymfónic 'om teda právom očakával akúsi 

kompenzáciu nepriaznivého dojmu . Tál<l 
skladba totiž obsahuj~.: všetky potrebné atri
búty pravého hudobníckcho i'krcnia a ne raz 
u7 ma dostala do stavu blížiaceho ~a k .. tran
zu". Juozas Domarka' prcd,túpil v Bra t i~ la

vc s cxcrnrilárnc klasicizujúc:ou koncepciou. 
ktor<í je Bizctovej ša rmantnej hudbe bližšia 
ako niektoré pokusy rozdúchai v štvorčasio· 
vom ~onátovom cykle uragán rozoviatych po
ryvov hc rliozovského romantizmu . Výkon 
o rchestra SF sa pohyboval na hranici vy~~ ie

ho štandardu. nez.robišiel ~a bez ..:bytočn ých 

kazov. be7 iažkopádnych 'láčikov. no čaro 
Bizc tovcj ~k ladby napriek zmieneným výhn•· 
dám'prcrážalo na povrch a napokon zvíiazi lo 
vo vydarenom Finalc. 

21. a 22. decembra. Wolfgang Amadeus Mo
zart: Symfónia O dur KV 181 Camille Saint-

V prcdvianočncj atnm,fére na,tlrpili naši 
filh armonici na p<ídium Reduty so lVI;i~tnou 
drarna!ll rgickou zrnic~aninou. ktor;i ~a,aho
vala do troch špeci fických štýlových zdrojov. 
Program. v ktorom figurujú ~kladhy troch 
zmienených autorov. je tvrdým oric~kom 
nielen pre h dčov orchc,tra. ale taki'lll pre 
posluchMa. Mozartova symťtínia oživi la urči
te repcrtmíwvý L.íloc r Slovcn~kcj filharrmínic 
a jej uvedenie považujem za dohre mienený 
prienik do sve ta menej propagovan~·ch (u 
nás) z:íkutí odkazu ~alzhurg,kého génta. 

Je dielom prclomovým. organizmu' tej to 
skladby prežíva očividné tvarové mcramorťó
zy. kla!>ici~tická dua list ick:í filozofia a Ma~ný 
potenciál tvorivosti rud~kéhn ducha v nej in
karnujú do vyv;íženého tva ru. definitívne 
opúšinjúccho pôvabné rokokové výclmdi,k<i 
a srncruj(rceho k idc:í lom vrcholnej 'ymfo
nickcj literatúry obdobia kla,icizmu. To v\et
ko si pozorný po>luchM mu!>c l uvedomii aj 
v rámci prcdvianočného abonentného kon
certu . Mozartova kompozícia preto !>kutočnc 
vhodným sp<hobom odkryla brány k hudob
nému záži tku - aj keď u hráčov orchc,tra SF 
sa znova prejavili rezervy v interpretácii mo
zartovskcj lit~o:ra túry a pri hodnotení rch vý
konu môžem pokojne nadviaza i na my~lien
ky. venované prcdvcdcniu Bizctovcj 'ymfó
nic spred týždr,a. Mozartovi tiež chýbala l'ah
kosi. iah a vzdu~nosi . hlavne v !>Ckcii !>l~tčiko
vých ná~trojov. Akoby i ~lo už o charakteris
tickú črtu tohto vyzreté ho telesa. ktorej nic 
a nic ~a zhavii. Ziaľ. Moza rt je ncúpro!>ný 
a nekompromisný ... 5. klavírny koncert Ca
milica Sai nt-Sacnsu vnikol do koncert nej 'ic
ne po Mozartovej Symfónii ako heltvarú 
a beztvárna zvukovú masa. Samotn:í !>kladha 

.... T .• o ~ 0 

···z .. :džezov.ých strfed _· 
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Blízke stretnutie najlepšieho druhu 
korcrhrjúc ho rindnymi dávkami rocku . 
(>rien tálnej r rncj cxotiJ..y. či latin~J..oamcric
kých rytmov v tých naj pestrejších elc kt ricko
akustických odtier,och. 

Úvod koncertu (navštlvil som ten druhý. 
12. ll. ) pat ril hostit eľovi. S halfplaybackom 
si zahral .. bigbít" Vopičárna zo svojej posled
nej platne Sta!lls quo vadis a scénickú kom
pozíciu z pásma o Exupérym Modrá ruže. 
Nasledovala voľná tri búna- dialóg s obecen
stvom. Na rozdiel od dialógov neskoršieho 
obdobi<~ vša k Stivín odpovedal hudbou: na 
želanie svojich posluch:íčov improvizoval na 
najrôznejšie témy. Tou prvou bolo rúcanie 
múru medzi Východným a Z:ípadným Berlí
nom. Zacitoval ľudovku Pec mím spadla 
(pravda - podľa jeho slov - vo variante Zcď 
im spadla). i Ježkovu picscrí V domč straš í 

duch. (To d te nikto netuši l. že onedlho pre
stane u n;h Mra~it n<lOLaj.) Na~ledovala o
reova Piescrí faraónov. A to už Stivín vítal na 
pódiu Adrienu Bartošovú. Keďže zi~til. že 
jej mama pochádza z Juhoslávie. zahral i si 
spolu aktuálnu ľudovú pe~n ičku Majka ~ynn 
vičc. Na Dobrú noc. m;í milá už prišla posila 
-gitarista Seatu Juraj Burian. Stivín improvi
zoval tak. ako sme boli u neho vždy zvyk
nu tí- wojsky a neopakovat eľne . 

V samostatnom biÓku ~a Adriena a Seat 
predstavili ~vojim i kompozíciami a tiež za
hrali tak. ako ~mc boli vždy zvyknutí- strhu-

• júco a invenčne i vďaka členom skupiny -
spomínanému J . Burianovi. basgitaristovi 
R. Kraicovi. saxofonistovi K. Lagovi. klávc
sistovi P. Kva~~ayovi a bubeníkovi D. Obcn
rauchovi. 

Balctn:i hudba T rojroh..:lm klohtrka 
hola. rc,p. mala byt zlatým klincom \CČCra. 
Artu ro Tamayo zaradil do programu celý ba
let. nu7 a po vypočutí rol,iahlcj skladby vidy 
znova pochopím. prečo vač;ina dirrgcntov 
uprednostríujc 'ugc,tívnc 'ui ty. Balet de Fal
lu je odk<íLaný na \Cén ické 'pracova nic . na 
kontakt ' akciou a výtvarným ric\cním. 
av\ak na J..onccrtnom p<ídiu 'a ncc:ítt príli~ 
dohre . Moz;likovito~i a rotdroherw'i nad
mieru ru\ivo la'>ahujtr do vywcnia i nvenčného 
a rnaj strov~kého diela a vý,lcdný dojem ne
zachránia ani lnámc .. ~tavnaté" čísla. /a rade
né do !>uity L baletu . Navy\c , Tamayo rw,adil 
aký'i pmny meter. ktorý potl;ičaltdravý na
turalizmus a 'pont;ínno'>i. Jeho koncepcia 
~merovala k technickej dokonalo,ti. k ryt· 
rnicko-i ntonačnej iMote. čo j~.:. !>ammrcjmc. 
(rctyhodné. no Fallovi chýbala miazga a vul
kanicko~i. Dobrý a >porahli vý výkon odviedli 
lmíči SF. čím opiii potvrdili. ic sú im bližšie 
huMé partitúry ako záludne prehľadrHÍ mo
za rtov,ká faktúra a sadzba. 

IGOR JAVORSKÝ 

Úvod druhého polča~u patril ophť Stivíno
vi . Od poloplaybackového N. Addcrlcyho ~a 
dostal - už v rámci vorncj tribúny na žiadosi 
po,lucháča - J.. vy!>v~itcn iu Anežky Pfcmys
lovny. Tu predviedol nielen wojc zobcové 
nauty. ale i skvelú spontánnu improvizáciu 
~ barokovými prvkami. 

Demok racia je demokracia a tak ~a na 
pódium do,tal Stivínov fanúšik v predpubcr
Híl nom veku. ktorý '>ÍCC prejavil !tržbu vy~ttt· 
pi i' m.JjMrom. ale.: prrznal sa./.~.: nevie an i na 
ničom hrai. ani spicvai. Navy\e. pred publi
kom úplne onemel. Nakoniec to skonči lo pri 
frcejazze a Stivín improvizoval na nautc ..:a 
zvukov zo seriálu Tom a Jerry. na ktoré ~a 
mladý odvážlivec ako-tak zmohol. kým ušiel 
zo súly. Tým však frccjazzové okienko ne
skončilo. Stivín a Barto~ová 'i zahrali a ar
spievali improvizáciu o víne. ktorú nazvali 
frecMrik (alebo vý<,ti'ik). a ani nevadilo . .lc 
~peváčka nic je prá',. l\'P improviz<ítorky. Si
la Stivínovcj o.,ohrhl'' dokáže zúzraky ... 

V záverečnom bluJ.. u -.,,,rtu '>i zah ral 'o ~ku
pinou i Stivín. excclll' .11 najma v bo"a no
vá ch C. Jobima. Pochopiteľne. že ani táto 
ča,t' prcd,tavcnia nebola nijako lVItl~ť pri pm· 
vovaná. MARIÁN JASLOVSKÝ 

Návrat k jednej súťaži 
kých dispozíciách. Sú prí,ľuborn do budúcnosti . Flautové trio 
(3. cena) tvoria študentky VSMU . ktoré c~te čaká k umelecké
mu vyzrct iu tvrdá práca. 

O rozdeleni cien rozhodla 1 0-člcn n;í porota. ktorej prcthc
dal zasl. umelec Peter Michal ica. Tú i ~t<i porota. hcz l<ístupcov 
dychových sekcii a klavíra (teda v počte <,cdcm) rozhodovala 
aj o cenách v s láči kovom odbore. Prvé a druhé miesto neudeli
li. Tretiu cenu získal i traja <,óli,ti - hu,li'ta Tibor Kováč. vio
lončclist i Eva Sochmanová a Ladi!>lav Szatmúry (i cenu SHF). 
Všetci traja boli už úspc<;ní na domácich ~úiažiach . prví dvaja 
i v zahraničí. (Dokonca s vyšším ocenením ako v Ban~kcj Bys
trici). Obaja sú obdarení výnimočným talentom. ktorý ale tre
ha d tc formovai a kultivovať . Pokiar Eva Sochmanová má vo 
svoj ich 16 rokoch nezvyklú zre lo~i (viď pomalé časti skladieb). 
Tibor Kováč je vynrkajúci technik i hudobník (viď Paganini ). 
Chýba mu však ešte väčšia sebakontrola a disciplinovanosi . 
aby woj talent naplno dokázal rozvinúi. 

Zakladatcf I nterpretačnej ~ú iažc S R v Ban~kej Bystrici 
Ladi\ lav Dóša v rozhovore do tohtoročného prvého bulletinu 
o. i. povedal: .. neexistuje žiadna vhodnejšia forma na zabczpc· 
čcn ic postupu do koncertnej <,ólistiky ... .. Je táto súťaž sk u toč· 
ne jedinou formou pre mladého sólistu v postupe na koncert né 
pódium? Možno pred trin:í~tirni rokmi. kedy súťaž vznikla, 
Slovkoncert potreboval zatriediť už profesionálnych sólistov 
do istých kategórií reprezentácie. V súčasnosti je si tuúcia 
opačná: súťaže v odbore organ (v janu;íri 1989 v Ži line) i s láči · 
J..ové nástroje (v novembri v Ban~kcj Hystrici) boli .. oboslanŕ" 
výlučne študentmi konlcrvatórií a po,lucháčrni VSMU. Iste. 
každá mo7no~ť overovania predpokladov je vítaná. a disku
siu vša l-. osr<iva otázka. č i súiaž je tým najobjektívnejším krité
riom . 

Sútaže sú dne~ ~vctovou módou. Majú svoje pre a proti. 
Z medzi národného hl'ad iska (i pri značnej neobjcktivite pri 
hodnotení usporiadate ľskej krajiny) predsa každý objektívny 
pozorovatcr (manager) ~i vytvára vla,t ný názor. rozhodujúci 
pre umelecký postup talentu na vctové pódiá . Prečo však 
stresovať mladých konlcrvatori tov v konfrontácii s profesio
nálmi (ak vóbec nejakí sú) dorn:ícimi 'úťažarni . keď podlieha
jú školským sú ťaž i am a v rámci zadelenia Slovkoncertu i tak 
nemajú nárok na samo~tatné honorované recitály. Ak domáca 
súťaž mú byť iba odrazovým mostíkom pre súiaž medzinárod
nú. v tom prípndc i tak má posledné slovo zvláštna komisia . 
triadcná pre tento úče l pri ZSSKU a MK SSR. Nezrovnalostí 
okolo súťaží. preh liadok som sa i v minulosti dotkla nic jed
ným hodnotením. ktoré pre kriticko t neboli kompletne uve
rejnené. 

Konkrétne J.. súiaži: 
V dňoch 24.- 28. novembra 1989 v ča<,e vrcholného ohrodzo-

Hž vacieho procesu našej krajin) prebiehal pod egidou Slovkon
certu (B ratis lava-Ban~ká By~trica) 13. ročník IS SSR v Ban-

skcj Bystrici. V rá mci trojročného cyklu dostali priestor opä ť 
sláčikové n:ístrojc a komorné súbory. Z neveľkého poč!ll zú
častnených - ako som už vyššie uviedla - najväčšie zastúpenie 
mali študenti. Medzi profesionálmi (kto rým t:íto úiaž predov
šetkým patrí). by študenti mali tvoriť iba dopl ňujúci článok s 
možnosťou zlskavania pódiových a súiažných skúseností. Ak 
však práve oni získavajú prvenstvo a prcdstihnú profesion:ílov 
- svedčf to o určitej krfzc. 

Naproti tomu komorné muzicírovanic zaznamenáva istú re
nesanciu. Sympaticky sa to prejavilo aj na samotnej súťaži . 
keď sa predstavi li súbory nielen z Bratislavy. ale práve najväč
ší počet z Komá rna (4) v rôznom zoskupení (Košické kvarte
to, Ouartetto puclla rum Košice. Košická dychová harmó
nia . Brass Instruments Quintet Košice). Nitrianske kvarteto si 
získalo priazeň kvalitou. ktorú nemožno konštatovať u Prešov
ského s láčikového kvarteta. Spolu vystúpilo IO súborov z celé
ho Slovenska. Z nich priori tné postavenie malo Košické kvar
te to. ktorému bola udelená len 3. cena a Cena SHF za inter
pretáciu Podprockého 3. sláčikového kvarteta . Zrclosiou ná
zoru . zvukovou kultúrou. výrazovou ~írkou i technickou bri
lanciou predčilo ostatné zúčastnené ~úbory. Ak niekto chce 
porovn{lvai súčasné zloženie kv<Jrtcta' predošlým. robí chybu. 
Je potrebné brai ho ako auten tický útvar s origi nalitou tvori
vých síl nového tímu. Dušou súboru je i v tomto zložení violis
ta Jozef Kýška vďaka hohntým skú~cnostiam a umeleckým 
kvalitám. Vdmi priaznivý dojem zanechalo Pozaunové kvar
teto (2. cena). Napriek tomu. že ide o nezvyklé zoskupenie 
štyroch zdanlivo ncohybných plechových dychových nástro
jov. mladi hudobníci dokáza li rozohrai a z lad iť sa do prcg
nantného vyznenia parti túr Viva ldiho a Tclcmanna. Klavírne 
trio Bratislava (2. cena) tvoria mladi ~!lldcnti. plne vnorení do 
hudby. Rc~pektujú náwr skladatcfa. zvukovo ~ú 'trnclení. 
technickými parametrami presviedčajú aj o wojich sól i~tic-

Ak predseda poroty pri záverečnom hodnotení konštatoval, 
že porota tak rozdielnych názorov môí.c pri~picť k tvorivej at · 
mosférc. nemôžem s tým sú hlasiť, lebo to. čo som počula z pó
dia sa iba č iastočne kryje s rozdelením cien . Nedá mi nesporne· 
núť ďalšie talenty. ktoré ~a do finálového kola nedostali . llu
slistka M. Petrlíková sa o svoju diskvalifikáciu. žiaT. postarala 
sama. ale iste bude dobrým pódiovým typom. Violončclbta 
Jaroslav Simko má pekný tón. kultivovaný spô\ob pr:ícc s ná
strojom. Zaujal najmä huslista Igor Karško z pražskej AMU. 
ktorého technické aj intelektuálne predpoklady smerujú síce 
k akadcmickcj~icmu prejavu. názoron> v~ak ja,nérnu a muzi
kantsky prcgnantnému . 

I nterpretačné konfrontácie sú <,kÚ\Cno~iou nielen pre súta
žiacich. ale pre všetkých. ktorí sa na takejto akcii LÚča~tňujú 
aj ako pozorovatelia . 13. ročníJ.. IS SSR v Ban~kcj By\lrici ne
bol po kvalitatívnej stránke prclomovým. Dal však nahliadnui 
hlbšie do problémov. ~ ktorými zápa'í v 'úča~nosti umelecké 
školstvo i agentúra Slovkoncert. Z hladbka organizácie najmä 
zástupcom z Banskej By"rice treba V)'>lovii uznanie . 

ETELA CÁRSKA 



Z DISKUSIE MIMORIADNEHO ZJAZDU 

IVAN 
PARÍK 

Sn(mka archf\' HŽ 

Vaícnc kolej!ync a kolegovia . cte né zhro
maidcmc. 

tlo ICJIO chvíle najmi1 z dôvodov neprf
tomnosti doma- som na ma rgo utlalo,tf. de
júcieh s,1 okolo mí\ho dnes ui býva lčho. ale 
aj budúceho Zviizu. č1 určitého spoločcn~tva. 
nepovedal am \ Im o . Počúval som a rcgistro· 
v~l prejavy. ktoré svedčia o tom. že sa toho 
v ka1dom z n;b veľa nahromadilo. Nedá mi 
preto. ah:,- som nedefinoval osobnč !>tanovis· 
ko tak k hývalcmu Zväzu. a J..o aj k našej bu
dúcnosti. Vcfm1 zostručncnc: konštatujem. 
7e Zvii; hol v(a<,tne jedinou oficiálnou plat· 
formou . kde >a naša hudobná pospol itosť 
mohla ;drutovai. Zviizu už v čase jeho vzni
ku bolo naoktrojované. aby plnil funkciu ide
o logického. teda moccn~kého a aj ekonomic
kého n<itlaku na tvorcov. Táto úloha Zväzu 
sa markantne prejavila najmä v rokoch 
50-tych a v prVCJ polovici rokov 70-tych . inak 
~a vted} cxi>tujúci Zväz prejavoval vcelku li
ber:í lneJ'IC. ako o J..o lit á politika. Spolupráca 
s mocou nebola v(,aJ.. vidy iba vynútená. a to . 
že 111amcnala Lvýhodncmc jednotlivcov. po· 
nedHIJme ich wcdomiu . Myslím si . t e - obec
ne chäpané spolupr:íca Zvau s mocou. až 
na spomenuté dve ťažké obdobia. nepresiahli 
hranice scn ·i hty a hola 'kôr pudom sebazá
chovy na~cj malej hudobnej pospolitosti . 
.. Udri J..ameríom. kto Sl bez viny": toľko há
dam k mnohoročnej a n1c v/dy ľahkej minu
losti 

Pol.;~al 1dc o moje o'ohné pocity a vazby 
k na~eJ pospolito.,ti. myslím .,i , že faktické 
a právne ro1hrt1C aJ tak malej hudobnlckej 
obec u nás. marncnalo by st ratu po~lcdného 

vplyvu a moínosti do vcc1 hovoril. Poznajúc 
neitleahtm·a ný stav tej ncin~titucionálncj hu
dobneJ kultúr) na Slovcn,ku . \!rata možnosti 
ovplyvňo' at 111amenala hy znásobenú st ag· 
nác1u rnJ..o~ rnr nulvch a dní dncSných. Dobre 
p0711:'1JUC \lav estetickej u hudobnej výchovy 
aj mimo centra. dohre vie m. o čom hovorfrn . 
Preto s1 v:b. vaiené Lh roma,dcnie . dovoľu
jem pol1adat ab) sme ' i 'dmi dobre rozmys
le li . čo a ako budeme robit ďaleJ. či naše úz
ko profc,ioná lnc konflikt} ~ú až tak dôležité. 
alebo JC dólcíilcJ'>Ia naprava minulého. čo 
nikto in) La n;h neurobí. Ja La svoju osobu 
som Z<ll(llnanic ' korck111om zviizku sklada
teľov s J..oncertnými umelcami a muzikológ
mi v zauJme vecí spoločných a nic iba nušcj 
skladatclskcJ society . Stav hudobnej kultúry 
na SlovcrhJ..u Je neradostný a práve preto si 
myslím . ic dne' nemáme právo preferovať 
ú"'o profc,1on:ílnc problémy pred vecami 
verejnými 

NAĎA 
HRČKOVÁ 
VMcnr prnomní. 

dovolte m1 Jeden osohuý po~trch . c:i skôr. 
apel ~ prospech moJeJ ohlúbenej témy. 
v prospech hudobneJ kritiky . 

\ roJ..u 11./(,1) snm hola prijatá za členku 
vtedaj~1cho 7vaw slovcn,kých ~k ladatcfov . 
OslO\ lh ho moJC č l ánky v ča.,opisc Hudobný 
ž1vot, v tom čase orgáne umeleckého prelo
mu a na~CJ hudobnej a\antg<~rdy. ktorú nic
kton dodnes označUJÚ ta mladú sklad:ncľskú 
generáciu. As1 aj pravom. Zd:i sa mi . že /O· 

stala olaJ du~ hovne 1 rnra,nc najmlad~ou . 
V roku 1()7 1 <,om hola zo Zväzu ,(ovcn

skych J..lad.rtcfo, 'Y~J..rtnutá. pretože - ako 

hovoril ortieľ - v týchto článkoch boli .. ne
správne estetické názory". Dnes sa mi na 
nich nevidí nič zvlMtne. len že sú svieže, ne
konvenčné a oduševne né. U melecké smero
va nie sa vtedy radikálne vzalo pod politickú 
kuratelu a re presiu. estetické názory a osob
nostné postoje sa vyhubili a nahradili ideoló· 
giou. Po krátkom vzostupe začal sa pád nezá
vislé ho myslenia a cftenia. kto ré sa nemalo 
už verej ne prejavovať. Zrušil sa časopis Slo
venská hudba. 

Pre mňa (a pre viacerých ďalších. lebo veď 
nic každý bol vyškrtnutý zo Zväzu pre svoj 
podiel na vtedajšom novom umeleckom sna
žení a o tvára ní brán do európskeho hudob
né ho sveta) to znamenalo 15 rokov odmlky 
a rôznych denunciácii . Na filozofickej fakul
te. kde som pôsobila na hudobnej vede. visel 
naposledy môj osud na vlásku ešte v roku 
1976. v súvislosti s tzv. afčrou Baranov (ako 
vyškrtnutá zúčastnila som sa. bez vedomia 
Zväzu. na koncerte slovenskej hudby v rámci 
seminárov súčasnej hudby v poľskom Bara
nove). nevinným to echom avantgardného 
gcncračnčho snaženia 60. rokov. 

Represie rôzneho druhu však neumfkli ani 
po prijatf späť do Zviizu slovenských sklada
teľov . len zmenili fo rmu. vlast ne natrvalo. le
bo sa starostlivo živi li . Vždy som zostávala 
.. človekom s nepevnou pozfciou". Moja ka· 
riéra kritika , lebo kritiky som sa nedokázala 
vzdať. sa odvtedy až podnes dá vymedziť asi 
takto: od o tvorených rcpresif. cez zákulisné 
manipulácie (v redakciách a i.) ku klebetám. 
kto ré sú charakteristické pre posledné obdo
bie . A čo už je ponižujúccjšic. než spoloč
nosť. kde morálka a osud jednotlivca sú ria
dené klebetou? 

Prečo však o to m hovorím? Postupne som 
prišla k poznaniu. o čo vlastne ide . Na názory 
a ich šfrcnic mali privi lčgium len niektorí 
a v hudobnej obci to bol postupne monopol 
dvoch-troch odborníkov na všetko. Bolo 
možné sa pripojiť a tiahnuť správnym sme
rom. Bolo to aj výhodné. ba aj výnosné a da
lo sa tak vypísať si ozaj slušné .. bydlo". Len 
vlastný názor a presvedčenie i odvaha vyja
driť ho, jednať v súlade s ním boli neodpusti· 
teľné. Za tým sa videlo. ako v stredoveku . 
ohrozenie vlastného monopolu a mocen
ských pozícif. Niekto mohol na seba upozor
niť. mohla sa zdola vyprofilovať prirodzená 
autorita! (Preto keď sa pfsali hlúposti. to ne-

Snúnka V. Heriaad 

bolo nebezpečné). Ale najmä ste sa stávali 
podozrivým. že si chcete moc a pozfciu uzur
povať. Presne ako to hlása jedno heslo v pod· 
chode na Poštovej ulici v Bratislave ... Kto sa 
bojf opozfcie. ten sa bojf o pozfcie". 

Vlastný názor teda bol už apriori. z mocen
skej pozičnej optiky. bojom o pozíciu. Nie 
náhodou sa kle bety z poslednej doby. kto ré 
sa človek vždy akosi dozvie . aj keď dokopy 
nikde nechodí. krútili vždy okolo toho isté· 
ho. érrn sa chcem stať. akú novú pozíciu si 
zase chcem urvať. Po svojich posledných kri· 
tických článkoch v Literárnom týžde nníku 
a Dialógu. kde som horlila za zrušenie optiky 
zhora dolu a opovážila som sa niečo pozna
mcnai k nedotknuteľným BHS. dokonca som 
ašpirovala na riaditeľku Slove nskej filharmó· 
nic a na šéfku Umcnovcdného ústavu (alebo 
snáď jeho hudobnej sekcie?)! Inak už pred
tým som prešla. v ústnom podaní. rôznymi 
ašpiráciurni a predpokladám. že už je vo vý
hľade nejaký ďalšf úrad. o ktorom zatiaľ ne
viem. ale určite sa už v týchto chvffach na 
tom pracuje . 

éo je cieľom takýchto klebiet. pred kto rý· 
mi sa nedá brán iť? Roznecovať vášne . zdvih
núť vlnu nenávisti a neisto ty. vyvinúť psychic
ký nátlak (a tak sa veru ťažko píše). predo· 
všetkým však odpútať pozornosť od vlastných 

ašpirácií a možno aj získať pre nich prfvržcn
cov. Prosím vás. tí čo sa bojíte opozície. 
i o pozície ... mám holé ruky"! Neničtc život
né prostredie kritika. nechajte ho dýchať! 
Mnohoročná ·mocenská optika , na ktorú 

sme si všetci zvykli . i na to , že každý náš čin. 
iniciatívu a najmä názor musr nie kto doporu
čiť a odobriť (dokonca aj vedecké monogra
fie museli mať v úvode protcktorský oficiálny 
predslov a ktorá vedecká konferencia sa za· 
obišla bez povinných úvodov). viedla postup
ne k vykynoženiu hlásania názorov. ich sl o· 
bodnej. radostnej a to lerantnej výmeny. dia
lógu a tým aj pohybu myšlienok dopredu . 
Lebo aj ľudové prfslovie hovorí, že čfm viac 
hláv. tým viac rozumu. Tu bolo hláv stále 
menej a rozumu nezávislého človeka a my· 
sieni a sme sa pomaly začali báť priam ako ka· 
cfrstva. éo asi chce. čo je za tým. pa rafrázu
júc Lasicu a Satinského. nie je to niečo. čo sa 
môže použiť proti nám? Chtiac necht iacbcit li 
sme sa v situácii, že sme začal i vidieť strašid· 
lá . že slobodný názorový prejav. jasnč slovo 
i te mperamentnejšia argumentácia . ktorá 
sprevádza zápas o pravdu , sa stali ohrozen fm 
a začali dokonca pôsobiť agresívne. A vyvo
lávali . pochopitcfn.e. agresfvne reakcie. Roz· 
mohla sa nedôvera k tým. čo boli schopn[ ar· 
ti!<ulovať proti nej spoločenské a umcleckč 
problémy. Kým normálna spoločnosť by sa k 
nim upfnala, táto naša ich potláčala . · kde 
mohla. 

Bolo čoraz ťažšie byť kritikom. pretože ten 
musí byť človekom nezávislého myslenia 
a slobodného charakteru a prejavu . Bolo tre
ba stále viuc energie a veľkú. vzhľadom na 
to. v čom srne žili . neprimeranú odvahu a sta· 
točnosť ísť za hlasom rozumu a presvedčenia. 
Stále hlbšia bola únava a vyčerpanosť. Stále 
väčšia dezorientácia a prisluhovanic. či už 
z úzkosti. či z neprimeranej a mbicióznosti. 
Namiesto prirodzeného sebavedomia zjavili 
sa silácke gestá. smutné najmä u mladších. 
ktorf a lebo nikoho za sebou nema li alebo 
niekoho mať chceli. Text sa oddelil od svojho 
nositeľa. Jeden de" niekto zušermoval ideo
lógiou . druhý de" konštruktfvne tiahol v cel
kom opačnom smere. Mnoh[ túto depersona
lizáciu už ani nevnfrnali a čudovali sa. keď 
dakoho rozčúlili. A oni si tohto prevracača 
kabáta zvolili za svojho reprezentanta . Roz
padávala sa integrita ľudskej osobnosti. mo
rálky a profesionality. 

Postupne zavládla voči hudobnej kritike 
vôbec nedôvera a skepsa. a to aj u mnohých 
profesionálov. Kritiky sa jednoducho prestali 
čítať. lebo nebolo možné ustavične sa kon
frontovať s nezmyslami a vyvracať ich. Mno
hr si nad kritikou vypestovali ironický nad
hfad. To. čo sa písalo a čo sa hovorilo medzi 
ľuďmi. sa postupne oddelilo.· Tým d te viac 
poklesla možnosť sprostredkovať zmysluplné 
kritické texty a pôsobiť slovom v odbornej 
hudobnej verejnosti. Iba ak mimo hudby. Tu 
boli reakcie živé. kým medzi hudobníkmi 
žiadne. Kritika ako dialóg o veciach ve rejné
ho dobra v hudobnej obci odumrela. 

V minulých obdobiach sa za najviičšieho 
nepriateľa hudobnej kritiky a vinníka za 
všetko považovalo. popri obľúbenom facko
vacom panákovi - školstve . to. že sa z kritiky 
nedá žiť . že sa nedá robiť ako povolanie. 
Dnes si myslím. že najviiSfm nepriateľom 
hudobnej kritiky na Slovensku sú. ako hovo
rí Václav Havel. naše vlastné zlé vla~tnol>ti. 
ktoré v nás dlhoročná feudálno-poddanská 
rozdelenosť našej spoločnosti a našej hudob
nej obce vypestovala: povýšenosť. prestíž· 
nosť. nedotknuteľnosť. pokrytectvo. servil
nosť. ctiž iadostivosť. osobné ambfcic a rivali
ty a nezmyselná tendenčnosť. zbabelosť 

a strach - z opozície. i o pozície. 
Preto sa nazdávam. že predpokladom oslo

bodenia a vzkriesenia slova je prcdov~ctkým 
psychické ozdravenie. Neberme si na seba. 
čo sa na nás nevzťahuje. Po rokoch tenden
čnosti a represie môže dnes slobodné slovo 
šokovať. Môže aj na všeličo nemyslieť. nccfť
me sa vynechaní. Všetko sa ned<í zo d"11 na 
de" vypovedať . všetka nespravodlivo~( odči· 
niť . špina vymiesť. To hlavné je uvoľniť sily 
pre spoločné dobro. uveriť v nezištnosť a a l
truizmus. oživiť záujem o vec. nebáť ~a slo
bodného prejavu. ktorý pošliapala odhornfc
tvo na všetko a všemocná rnufia. ale ktorč. 
a ko dobrý človek. predsa stále žije . To je ne· 
vyhnutný predpoklad i pestovania i prijatia 
.krit iky. Nemôžu sa. pravda. zo d"a na deň 
zmeniť texty z tendenčných na novo tenden
čné. z pok ryteckých na novo pokrytccké. Ne
môže nová pokrivcnosť nahradiť starú . 

V poslednom čase myslievam stále častej· 

šie na citát z Bcrtolda Brechta. ktorý mám na 
nástenke nad pfsacfm stolom: .. Je celkom 
zvráte né pozerať sa na kritiku ako na niečo 
mftve, neproduktívne. takpovediac bmdaté . 
Takčto chápanie kritiky by sa hodilo pánu 
Hitle rovi. V skutočnosti iba kritický postoj je 
produktfvny. dôstojný človeka . Znamená 
spoluprácu. pokrok. život . Skutočné užíva
nie umenia nic je možné bez kritického po
stoja." Bez neho. dodajme. nic je možné ani 
skutočné užívanie umenia hudobného. 

MARTA 
FÓLDEŠOVÁ 

l náprick mnohým pozitfvnym výsledkom 
odzne lo na adresu nášho hudobné ho vydava
teľstva Opus v ostatnom období nemálo kri
tiky. Realizáciu edičných zámerov dosť sťa
žova lo administratfvno-byrokratickč riade
nie. Zložitý proces schva ľovan[. lektorských 
pokračovanf. odhad žiadúcich i nežiadúcich 
mie n skladateľov. interpretov. textárov. a u
torov podstatne ovplyv"ovali pružnosť výro
by i schopnosť vydavateľstva reagovať na ak· 
tuálnc potreby hudobnej kultúry. l keď túto 
zábranu sme v posledných dňoch odstránili. 
reálnym zostáva tlak oveľa si lncjšf - ekono
mický. 

Od l. júla 1989 je Opus ~tátnym podni· 
korn. Na svoju existenciu, rozvoj . edičnú čin· 
nosť. rnateriálno-tcchnickč vybavenie si musí 
vytvoriť vlastné finančné prostriedky. 
V sprfsncných ekonomických podmienkach. 
ktoré so sebou prinesie trhové hospodárenie. 
vo zvýšenej konkurencii doma i v zohnmičf 
v oblasti vydavateľskej. si preto nutne pre
hodnocuje svoju činnosi. možnosti i pcrspek
tfvy. V nastávajúcom obdobf naliehavejšie 
vystúpi do popredia riešenie viacerých prob
lémov. v prvom rade o tázka dotácie. Považu· 
j em ju za podmienku. aby aj v budúcnosti 
mohli vychádzať tituly síce finančne presahu
júce rámec možnosti vydavateľstiev. ale 
z hľadiska rozvoja hudobnej ku ltúry prepo
trebné. Dotácia či vytvorenie fondu hudob
nej kultúry by sa mala vzťahovať nielen na 
oblasť čfro hudobnú. ale i na vydávanie hu· 
dobnfn a učebn fc pre ĽSU . Pedagogickoin
štruktívna literatúra hudobného zamerania 
na rozdiel od iných učebníc nebola dosiaľ do
tovaná. lebo ministe rstvo školstva ju považo
vulo za výberovú. pravdepodobne nic nevy
hnutnú vo výchovno-vzdel{._vacom procese. 
Otázka dotácie či zmeny predpisov. ktoré vy
davateľstvo doteraz sankcionovali za zásoby. 
by umožnilo i vytvorenie tzv. zlatého fondu 
slovenskej hudobnej kultúry. o čo sa v Opuse 
zatiaľ bezvýsledne usilujeme už niekoľko ro
kov. 

Treba doricšit' i problémy autorskoprávnc. 
Tretím okruhom proble matiky je '-frcnic 
a propagácia našej hudobnej kultúry v zuhra
ničf. Jej podmienkou je otvorenie sa svetu . 
účasť skladateľov a interpretov na medziná
rodných podujatiach. festivaloch . vývoz hu· 
dobnej lite ratúry . pravidelná a čo najširšia 
prezentáciu súčasnej slovenskej tvorby na 
medzinárodnej pôde atď. Opus zohráva pri· 
tom nezastupiteľnú tllohu . Je to vša J.. vzťa h 
recipročný : m1 jednej strane podmie nený do
statkom hudobného materiálu. zvukových 
nosičov . ktoré môžu kvalitne ovplyvniť zá. 
ujem o slovenskú hudobnú kultúru . na dru· 
hej strane ponukou hudobnej literatúry zo 
strany organizácii zahraničného obchodu. 

Opus bude musieť v budúcnosti posilniť 
nie len svoju výrobnú základňu. ale prehod· 
notiť aj vlastné možnosti odbytu a propagá· 
cie. Bez účinného záujmu ostutných hudob
ných inštitúci í sa Však môže stať. že táto čin
nosť zostane samoúčelná . Znepokojuje nás 
i problém kresličov nôt. l keď budúcnosť ve
die k využfvaniu počftačovej techniky v tej to 
oblast i. bez kresličov nôt sa ešte dlho vydáva
nic hudobnej literatúry nezaobfdc . Preto na· 
vrhujem, aby sa do učebných plánov prísluš
nej strednej odbornej školy zahrnula i výuč· 
ba tejto profesie. 
Vydavateľstvo Opus sa ani v zmenených 

organizačných a ekonomických podmien-
kach nechce vyhýbať svojmu základnému po· 
sla niu - šfreniu. rozvoju a propagácii hudob-
nej kultúry- výchove poslucháčov. Vý~lcdky 
jeho či nnosti sú však do značnej miery závis-
lé nielen od kvality či potenciálu samého vy
davateľstva. ale i potenciálu a kvality celej 
štr:uktúry kultúrneho zázemia. v ktorom cxis-IIŽ 
IUJC. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~=~~~m~á~t~u~J~i~ľí~h:o~V!ál~ka o svojími štude ntmi. A však hrubý skript 

JifíVálek: 
Teorie kompoziční praxe 

v,aJ PANTON v roku 1989 v edíeii "Na pomoc kompozičoí praxi". 
Sblp~ 432 strán, eena 31 Kčs. 

Ponajprv pre kvapuje názov. A k teóriu chápeme ako opak 
praxe , ako jej komplcmc ntá t ny doplnok. a ko .systé m ~ovš~~
becneného poznania určitej fo rmy aleho oblasti ľudskej ak tivi
ty (ako u je napriklad hudo bná ko mpolfcia). tak ~Jovo .. p~~x" 
by nebolo treba v o1načen í tej akt ivity uvádzať . Sú však aj mé 
komplementárne pojmy k pojmu .. teória"- najm~ .. metóda·: 
a .. spontánna akt ivita". Keďže tie to sú v oblasti hudo bnej 
kompozície aktuálne, ukazuje sa o dôvod nené špecifikovať 
.. kompozičnú prax" na odlíšenie od .. kompozičných metód" 
alebo .. kompoztčnej tvorby na základe spontánnej invencie" 
a pod . A napoko n je tu ešte možnosť po~hopi~ slovo .. teóri <~" 
v názve publikácie posunuté do vy~šeJ rovmy uvažova ma 
o predmetoch - d o me taroviny. Po to m je o dôvodnené uvažo
vať zvlášť o .. teórii kompozičnej teó rie" ... teó rii kompozičnej 
praxe" ... teórii kompozičných me tód" atď. 

O bsah p ub likácie dáva za pravdu všetkým uvedeným mož
nostiam pocho penia . Ak by sme hľadali muziko logickú di~cip
lfnu. d o ktorej p ub likácia najviac zapa<;Já . bo la by to ast hu
dobná filozofia . Text k nihy totiž sme ruje k zák ladným otáz
kam zmyslu hudby, a to tak. že sa teon:ticky syntetizujú viace
ré jej stránky (~ociá lna. psych ickomot ivačná . histo rická . k? m
pozičnotektonická ... ) z pohľadu sklad~ teľa .. H lavné r_nyšhen
kové mo tívy kn ihy ( kto ré auto r auto b tograftcky kladte už d o 
dôb svojho štúdia) musia zaujať každé ho , kto o hudbe rozmýš
la: Co je vlastne ho dnota do brého mu7ikantského nápadu? Co 
je dobrá hudba? Aký má v ludsko m živo te zmysel a aký by ho 
mala mať? V aj<o m vzťahu je k priro dzeným pria niam ľudt . k 
ich túžbe po mclódti , poriadku a harmó ni i? Je povinnosťou 
hudby v naM>m ko mplikuj úcom sa svete túto harmó niu vytvá
rať . alebo odha ľovať . precít iť a hudob-ne riešiť pravdu zložitos
ťou? 
Odpoveď hladá autor po naJprv v oblast i hudobnosociologic

kých výskumov. Treba mu dať za p ravdu v tvrde ní. že na~rick 
zdôrazňovaniu spoločen~kej funkcie a umenia len veľmt po 
vrchne a študovalo. ako ume nie skutočne žije . čo p re ľudí 
znamená. A uto r po dáva niektoré d ô ležité údaje výsk umov. 
komentuje ich a najmä domýšl'a do úvah o podsta te hudobné
ho zážitku . Na vystihnutie mimo racionálnych eleme ntov hud
by vedie autor čitateľa d o oblasti psychosomatiky a úvah o h io
energii a biosocié te . 

Kresba P. Cpln 

Ďalším auto rovým východi~kom pre úva hy sú dejiny hudob
ných systémov . Od prave ku až po súčasnú .. krízu hudby 
20 . s toročia" - po ~účasnosť . ktorá po n úka mimo riad ne širokú 
paletu mo7nost í systé mového uspo riadania . a kedy je žiadúce. 
aby si každ ý skladateľ hľadal woj vla\ tn ý systé m hudo bného 
vyjadrovania. lebo sa ukazuje . že sme na začiatku k valitatív
neho zvra tu vo vývine hudby (autor V) Wctľujc príčiny) . v kto
rom sa menia úlohy kompozičnej tvorby nj ku ltúrnej po litiky. 

V druhom dieli knihy , o tvo rbe. ~a auto r zamýšľa nad tekto
nikou, invenciou a skl adob nými metódami. Z a podstatu vývo
ja európskej hudby po važuje princíp .. unitas mult iplex" 
a z najrôznejSích stráno k osvetľuj e podsta tu . povahu . poslanie 
i perspekt ívy postaven ia e urópske j hudby na konci 20 . sto ro
čia ako aj reálny výhľad d o 21. storočllt. Problemat iku hudob
nokompozičných náu k dopfňa o pohľady z o blasti bio p ycho
lógic. teó rie info rmácie . p~ychi at r ie. este tik y. o perujúc Lá
kladnými filozofickými kategóriami - hmota . priesto r . čas ... 

Kniha má autobiografickú povahu. te maticky súvisí s Vál
kovým rozsiahlym kompozičným die lom (šest násť symfó nií 
a rad ďalš ieh skladieb) . s pedagogicko u a funkcionársko u p ra
xou . Je prcplnená my~l icnkam i . po~t rchmi a skúsenosťami 
(keby sa u robil len súpis výro kov skladateľských osobností. 
ako sa uvádzajú v knihe . bo lo by to zauj ímavé čítanie). 

Avša k p ráve tá prepl nenosť prináš<t aj nega tívne strá nky . 
Práca sa veľmi zle črta . Po najprv pre grafickú úpravu: je to 
hrubý skript strojo pisného textu . zme nšené ho na fo rmát AS. 
Unavuje zrak . Prito m mno hé myšlien kové motívy a postOJe sa 
v práci vžd y zno vu o pa kujú - hoci v iných súvislostiach . A stá-

už 
lc je to gene račne aj ideologicky príliš j ednostra nný pohľad . 

Možno si prcd~taviť hodno tu živého kontaktu osobno~ti fo r-

ťažkého filozofické ho textu nemusí dostatočne zaujať práve 
tých . ktorým je zrejme urče ný- mlad ým sk ladateľom (už aj 
pre to , lebo je tu málo no t). Tým po-.tačia nové my lienkové 
impulzy aj bez podrobné ho op!su súvi-.Jostf. lebo tie i tvorivý 
čitatel radšej rozvíja sám. A a k ho niektoré myšlienkové mo tí
vy zaujmú . nájde si k n im aj sám p rístup a literatúru . 

Text knihy prezrádza ideologicky ja~né stanovisko v inten-
ciácli ma rxizmu-le ninizmu. Vychádza z predstavy o vyspe lej 
socialistickej spoločnosti . udivuje citátmi z Le ninových sp isov. 
vysvct luj úcimi kompozičnú prax . alebo tým. akú dôležit ú in
špiruj úcu úlo hu mal v de jinách hudo bné ho myslenia od sta ro
veku Cel renesanciu . baroko. klasicizmus atď. XXVII. zjazd 
KSSZ. 

Bez ohľadu na to. č i s jedno tlivými myšlienkovými mo-. 
tívmi čitateľ súhlasí. kn iha pod áva teoretickú re nexiu na vyso
kej úrovni abstrakcie . 

Pieseň a hudba 
v dvoch 
národ opisných 
monografiách 

JURAJ LEXMANN 

Úsilie zachytiť a inte rpretovať ľudovú kultú ru ako celo k 
v komplexnosti a nad väznosti javov ďaleko prekračuje mož
no sti individuálneho pohľadu . Pri príprave n:'trodopisných mo
nogra fii lo kality či regió nu sa rieši v pouobc rozsiah lej ko le kt ív
nej spolupráce. ktorá prináša viac či menej pre poje né . s~mos
tatné ~ondy do jednotlivých zložiek ľudovej k ult úry. Ntckoľ
kými pol námka mi chce me upozorniť p ráve na pohľa~y do hu
do b nej trad ície v k ni hách venova ných ľudoveJ ku lturc dvoch 
odliSných náro do p isných o blast í. 

Horehronie 111 ( Veda. 198H) sa objavi lo ko ncom minulého 
ro ka ako posledný zviizok c tnograficko-fo lklo ristickej mo no
grafie. V troch d ieloch zachytäva širo ké rozpätie javov pastier
sko-roľníckej kultúry tohto mikro regiónu . T retí zväzok . za
me raný na fo lklórne prejavy. za hŕtla rozprávačskí• t radíci u 
(M . Kosová) . piese ň (S . Burlasová) . in~ t rumcntálnu hudbu 
(0 . Elschck) . tanec a detské hry (K. O nd rej ka). d ivadlo v po
hľade na trad íciu bctlc hemských hier (M. Slivka). Vychád za 
z te rénnych výskumov rea lizovaných najmä v piiid csiatych 
a šc~ťdcsiatych ro koch . Jcd nozviizko' ý Hont (O sveta . 1988) . 
od rážaj úci vý~ledky výskumov v sed emdesiatych rokoch . v po
ro vnaní s predchád zajúcou pu blikáciou smeruje ~irš ic - k typu 
vlastivednej mo nografie . Vzhľadom na to . že ide o oblasť sta
rého roľn íckeho o sídlenia . p rináša o krem štt'td ií z e tnografie 
a fo lk lori~ t iky - avšak v po rovnaní s Hu rch ron ím v redukova
no m výbere- aj príspevky z archeo lój!.ie a histó rie . Z fo lklóru 
zach ytáva ústnu prózu (V. Gašparíko'<í) a piese ň (S . Burlaso
vá) . O kre m de tského fo lkló ru . tanca. uramatických útvarov 
chýba aj ~amostatná st ať o i n~trumenr;í lncj hudbe. hoci vchn i 
st ručné pozná mky k nej možno nájsť,. závere štítdic o piesni. 
Ho nt teda neposkyt uje pohľad na ľudovít hudobnú tradíciu 
v cele j š írke. O bidve mo nografie v~ak p rinášajú možnosť č ias

točnej ko nfro ntácie aspo ti v piesn i. a to i naprie k to mu . že sa 
jedná o rozlo hovo neporovnate ľné reg ió ny s lokal ita mi ~ rôz
nym stupt,o m zachovania kontinui ty trad ície. Napríklad 
v nie kto rých obciach Ho ntu ko nštatovala Soňa Burlasov;í už 
takmer úplný ro zpad tradičnej spevno , ti a jej systé mu. 

Ko nfrontáciu umožňuje v obidvoch monografi{tch v zás<Jd e 
rovnaký prlstup k spracova niu pic~ňového mate riá lu . navyše 
v pohľade to ho isté ho bádateľa . T a k ako v prípad e Ho re hro
nia (Ľudová pieseň na Ho rehroní vyšla i ako samo~tatn á publi
kácia , Hudo b ný život j ej ve nova l po zo rnost' minulý ro k) 
aj picscr) z Ho ntu člen í S. Bur lasová z h ľad iska spevných p ríle
žitostí viazaných na výročný a rodi nn} cyklus a prácu . Voľnej -
l. konkrét no u situáciou pevne neviaza ný repertoár člen í ďalej 
podľa temat iky a štýlo tvorných znakov. Z piesní súvisiacich 
s o bradovo u a obyčajnou tradíciou v llo ntc vystúpi l clo popre
dia najmä svadobný repertoár so svojimi regioná lnymi charak
teristikami. napr. spievan ím .. na zore" neveste popod o blo ky 
ráno v w adobný deň a iné. V súvislosti s halada mi je Ho nt 
chara kter izovaný nie le n ako oblasť trauovania to hto picsňovč
ho žánru . ale v minulosti i ako mic~ t o ich vznik u . Zo štýlo
vých . pre daný regió n o sobitých príznakov upozo n) ujc naprik
lad na obľúbcno~ť rozsiahlejších re fré nov. často zložených 
z asémantických slov. Mno hé o dlišnosti med zi Ho re hro ním 
a Ho nto m vyplývaj ú z formova nia a y~·v in u o dlišné ho spôsobu 
života. kultúr. V piesni sa odrážajú v ž;'tn rove j skladbe (trávni
cc a pastierske piesne frekve ntované na Ho rehro ní. tzv . sczo
ná rskc piesne v H o nte a pod .). v picstlovcj štruktú re (osobitý 
precho dný kvartkvin tto nály typ v Ho nte : výrazný podiel no
vouhorske j piesne v Ho nte v porovnaní s Ho re hro ním . kde 
sa vyskytuje len v niekoľkých príbut.ných ' á nroch a pod.) . 
Niektorým pozoruho dným javom vc nov<tla auto rka deta il nej
šiu pozornosť . Na H o rehro ní to bolí bohaté formy mužské ho 
viachla~u a čias točne s n ím súvisiaca vy~oká variabili ta v piesni 
prcd harmo nických to na lít. V Ho nte. naj mii v je ho južných o b
lastiach . za s problém mno hotvárJlych s lovensko-maďarských 
dotyko v v piesňovom materiá li (vzťahy v obrad ovom reperto á
ri , o tázka novouhorskej piesne. výskyt tzv . ma karó nskych tex
tov a i. ). doplnený so ndami do piesňovej kultú ry dvoch obd 
z úze mia Maďarska . pôvodne patriacil:h do ho n tianskej župy. 

Tre t í zväzo k Ho rc l1ronia u kazuje navyše aj na rôzny stupeň 
synkretizmu jedno tlivých fo lkló rnych uruhov. v prlpadc pies
ne odkrýva jej väzby aj na tance . d etské hry. obrad ové ob
chôdzkové hry a pochopiteľne aj na inštrume ntálnu hudbu. 
Stúd ia Ľudové hudobné nástroje a ľudová nástrojová hudba 
o d O skára E lschcka j e systematickosiou a šírko u spracovania 
ma lo u mo nografio u v mo nografii. Prináša prehľad nástrojov 
a ich zá kladné ctoaraktcristiky . prehľad funkčného up latne nia 
a s tým úvisiacu šírku p rejavov od sólových až po nástrojové 

združenia (signálna. ta nečná fu nkcia atď.). Zachytáva vzťah 
inštrumentál nej a p icst)ovcj tradície . Cenná je reko nštrukcia 
gajdošského reperto áru podo b ne aku hlbší pohľad na ho re
hro nské s láči kové hud by. Au to r munačujc ich fo rmovanie 
v minu lom s toročí. tradovan ie . zá kladný repertoár. štýlové 
charakteristiky. i n terpretačné osobito,ti a predkladá hodno t
nú analýzu uplatne nia jedno tlivých nástrojov v \ láčikov)•ch 
združeniach (rovnoce nná pozorno~ť hre primášov. ko ntre i ba
so vým parto m). 

Ne možno nespomenúť ešte vynikaj t'tcu štúdiu Ma rtina Sliv
ku o bctlchc mských hräch na Ho rehro ní. ktorá ~ lcdovaním 

ge nézy. vývi nových modi fi kácií a analýzou jedno tlivých zlo
žiek (slovo . he rec. scéna) predstavuje z:ívažný prfspcvok ku 
štúdiu bctle hcmských hier na ce lo m Slovcn~ku . 
Veľkým prínoso m o bidvoch ná rodo pisných mo nografií je 

uverejne nie pomerne ho haté ho materi álu a jeho ko me ntova
nie . Ho nt prináša 84 piesňových ukážok. Ho rehro nie dovedna 
vyše dvesto p iesní. v štúdii o ná~trojovcj hudbe 5 1 uk;í2ok. 
Cenné sú ukt\žky partitítr horchronsk~.ch muzík . 

Slovenskú ľudovú hudob nú trad íciu možno bl ižšie spozná
vať a približovať prostredn íctvo m jej regio nálne j a lokálnej di
fe re nciácie. K tomuto poznávaniu vojím d ie lo m p ri p ievajú 
obidve mo nografie . 

HANA URBANCOV Á 

Príspevky 
k dejinám rozhlasu IV. 

Vydal Metodick~výskumný kabinet 
Čs. rozhlasu v Bratislave, 1989. 

.. Rozhlas v Ccskoslo ve nsku je jedn~ m l naj~t a ršfch v E uró
pe" - znie prvá info rrn:k ia prvej Mate tej to publikácie. Každy. 
kto je ocho tný pov~imnú ť a uvcdo mii ' i tento fakt. is ~e pri~íta 
túto útlu brožovanú kn ižočku (svojou ncok;ízalo u adJUStáctou 
pripomínaj úcu skro mné tituly z roz íren~j a u dy~h tivých ~ita: 
tcfov tak populá rnej lite ratúry z obla~tt - napnklad ctvtl nCJ 
obrany. alebo bojfl p roti triedne mu nepriateľovi ... ) . 

Príspevky k de jinám rozhlasu Sl f štvrt ým nezávislým pokra
čovaním série sítboru pr:íc s ústredno u rozhlasovou tematiko u . 
te nto krát čerpaj úc z naj rozsia hléjšcj Lóny - z vysielani a hu
dobného. Z hľadiska štrukt úry pu blik;ícic. zdá sa mi vhodná 
voľba materiálov: d ve štúdie . spracov:111é na baZ<ilno m fakto
graficko m podk lad e a d ve state au te ntického. mc moárového 
typ u . 

K organizačným a perso núlnym ot:i1kam rozl~ llt~o,é ho .h t~ 
dobné ho vysie lania na loven~k u 1\126-1952. To JC o kruh zauJ 
mov v štúdii Ľudov íta M . Vajdičk u . Au to r je d lho ( trid~ai)
- ročný rozhlasový pracovník . byto~t nc '>piitý ... rozhla~ovo cí
t iaci" muzikoló g. Jeho štúdiu treba ch :ipa ť ako prácu . komen
t<Ír kompctentnčho zna lca. V rozvrhu podkap itol (Radiojou r
nal 1926- 1939. Slove nský rozh la' 1 9~1) - 1945. Po oslobodení 
1945- 1948 a Ceskoslovc nský rozhl a-. 194!! - 1952) ~a dočíta
mc množstvo interesa ntných a ho dnntných faktov. detailov 
a súvislost í. miesta mi ku rióznych . ale v každo m p r ípade so 
snaho u čo najprcsnej~ic topograficky u réiť obrys a o rientácie 
rozhlasové ho hudo bného vysie lania vn vymed zených ča!.ových 
úsekoch . o p ie raj úc sa jednak o prarncnný d o kumentá rn y ma
teriá l. jednak čerpajúc z autentických . bezprostredných in fo r
mácií zaint eresovaných ( viď kapito lu Poznámky). Myslím. že 
nic me nej ccnnli je príloha~ ko mpletn ými ' úpismi: a) hráčov 
orchestra bratislavské ho Radiojo urna lu ( 1930) . h) pracovní
kov košicke j odbočky tohože ( 193!!) c) p racovníkov hudobne
ho odbo ru Slovenské h(} rozhl asu v Bratislave ( 194 1) d) detto 
( 1947) e) č lenov ko~ického rozhlasové ho o rchestra ( 1946). 

Elcktro akttstick á hudba je pre na~u ge neráci u pojem zvlášť 
atra ktívny . Okrem samotnej pod~tat ~ k to mu pri~pclo aj jej 
dlhoročné ne lo gické . neod ôvodnené a ncodôvoditeľné tabu
izovanic. V ieme o jej výsadno m mieste v kontexte našej súčas
nej hudby. p re to je nanajvýš opod~t atncmí a osožná ďa lšia ~tú
dia zborníka - Z rod a vývoj clckt rnaku~tickej hudby a jej ref
lexia na Slove nsku . kto rej au to rkou jl' A lena Cic rna. Sumttri
zujc nedlhú . ale dynamickú h i~tóri u to hto hudobného d ru hu 
bez e mocionálneho podfarbenia.' exaktným nadhľadom . kon
štatuje fakty . väzby. tende ncie. inte ncie . Za veľm i vítaný -
z praktických dôvod ov po važuje m doplnok - zoznam elektroa
kustických ko mpozíci í realizovaných v bra tislavsko m EAŠ 
(slovenských aj zahran ičných auto rov). ako aj prehľad ocene
ných skladieb z te jto produkcie na zahran ičn ých súťaži ach . 

Ostatné dva materiá ly zbo rníka ~~~ cennými príspevkami: 
s ncskrcsleným rozmerom a autent icitou ilustruj ú a dopft1ajú 
najmii prvú štúdiu . akcc ntujítc rozh ht, o vú pôsobno~ť z konca 
tridsiatych rokov. Sú to prepisy rozhovorov s osobno~ťam i slo 
venskej hudby. p risp icvajúcimi mimoriadnym podie lo m na 
fo rmovaní 'sa tej to kultú rnej inštitúciF . Alexander Moyzc' pô
sobil vo vedúcej funkcii od roku 1937. Andrej Očenáš od roku 
1939. O ba záznamy sú sved ectvom - do bovým i do kumentom 
hovoriacim o viizbách . spä tných viizhách i korc~pondujúeich 
póloch v zmysle kompozičných záujmov so špecifikami rolhla
sových praktík . Z hod ne . aj keď z rôznych zorných uh lov pou
kazujú na výzmtm a pod iel rozhl asu p1 i zak ladaní a ko nštituo
vaní novodo be j hudobnej kultúry na Slovensku. 

V to mto bode sa žiada vys lovi ť nic celko m bezvýhradný sú
hlas so spôsobom sp racovania materiálov. Keďže ide o priamy 
prepis ho vo re ného . žiada lo by sa viac s(tstrcdcných zá~ahov 
redakcie : napríklad - zvecn iť a spresniť na viacerých miestach 
ap roxima tívnc fo rmulácie . lavírovanie pojmov (v hovore ných 
pre javoch akceptovateľných) a napo kon i z exaktné ho hľadis
ka ncprlpustn ých .. prcsmyčic k " (napríklad v súvislosti s mik
ro tó no vými systémami A . Hábu .. šcsitó ny" - namiesto šcsti
no tó ny atď. ) . To sít vari jediné výhrady. kozme tické nedosta t
ky. narúšaj úcc cel istvú príťažlivo~ť o hsahovosti tej to skro m
nej . no vo veľa prípadoch uži točnej p ub likácie. 

L Ý DIA DOHNALOV Á 



• IS usie mimoriadneho zjazdu 
MIRO 
BÁZLIK 

Snímka J. Uhllarik 

In medius res: neparitné zast(l penie j ed
notlivých zložiek zväzu v akčnom výbore. 
ktoré neumožňovalo art ikulovať hlas sklada
teľov (pretože boli vždy pre hl asovan í). zapr í
čini lo fakt. .l.c sa zjazd koná až teraz. Inter
pre ti a h udobn í vedci v tomto zmysle po litic
ky v súčasnej revolúcii zlyhali . pretože 
uprednostnili úzko p rofesionálne záujmy 
pred ~iršími. celospoločenským i. T ýmto 
~pravi l i . žiaľ . hanbu ce lej hudobnej o bci. 
Ako v~ctci i~tc viete . skladateľskú zložka 
zviizu chcela zvolať mimoriadny zjazd o ka
mžite už v priebeh u rcvolllcic a podporiť svo-

V NASEJ SPO LOCNOSTI sa za posledné 
dva mesiace všel ičo zme nilo . Dalo hy sa po
vedai všetko . A le nenamýšľaj me si: v hudob
nej obci sa naopak nezmenilo celko m nič. ale
ho skoro n ič. 
SLOVENSKÁ H UDOBNÁ KU LTÚ RA 
hynie. zaniká. u miera. Prlčinou je d lho trva
j(lca izolácia. zámerne udržiavaná a v posled 
nom čase ešte p re hlbovaná. Zahra ničné 
úspechy niek torých našich inštrume nt alisto v 
a vokalistov. no to ricky pripomínané a te n
denčne zveličované. nemôžu za kryt našu 
~oločnú bied u . aopak. ešte j u zdôrazňuj ú . 
Zijcme v uzavre tom rybn íku . v stojatej o trá
venej vode . kde p lávajú ho re brucho m mŕtve 
ryby. 
HLAVNÝ ZNAK to ho to (lpadku je rozpad . 
prcvrátcnic a nakoniec strata ho dno tových 
krité rií. hodno tovej orientácie. celého ho d
no tového systé mu a hudohného povedo mia. 
KLADATEĽSKÁ TVO RBA je v každej 

hudobnej kult(lrc centrom. d o minanto u . ku 
ktorej sa vzt'ahujll a od k torej sa od víjajú 
všetk y kultli rotvorné aktivit y. Naša tvorba 
v našej hudobnej kultúre sa stala po,tupne 
predmetom vyčínan ia aké hosi pu bert :ílneho 
sadizmu. Každý sa môže o ňu obtrici. strč i i. 
po~ot ii. dai sem-tam nejak ll me nšiu či viičšiu 
pedagogicky vý~t ražnú facku . kopanec či do
bre miere ný úder na najzra nit eľnej š ie mies
to. Stala ~a mic~tom bezbrehého ša nte nia. 
bc7uLdné ho podupávania. exhi b ício u nafú
kané ho malo meštiacke ho poučovani a. za
<.,trašovania . vyhráža nia a nakoniec aj nási l
ného umlčovania . A to vSetko s tými naj lep
šími llmyslumi. pod plášti kom pokryteckých 
fráL o nejako m abstraktnom a ano nymno m 
~poločcnskom záuj me. Totalitni1 spoločnost" 
založená na násilí s i neomylne našla wojho 
najviič~ icho nepriateľa : s lobodných auto rov. 
Ani sa mi nechce vy ra túvať v me ne čoho. pod 
akými ideologickými heslami . s a kými nálep
kami boli autori ost rakizovaní. postup ne za
tlačovaní a nakoniec ce lkom zah nan í tam. 
kam patria - do geta . . . 
A TAK SA SLOVENSKY H U DO BN Y 
SKLADATEĽ musel postupne adaptovať . 
1.vyk núť ~i a zmierii sa ~ tým . že nepatrí do 
Európy. že je vylúčený z európskej hudobnej 
kultúry. ic spomedzi všetkých európskych 
národov je ~koro jediný. kto rého skl ad by sa 
nehraj ll na žiadno m fest ivale (a je ich d nes už 
neúrekom) súčasnej hudby . že dnes existuje 
veľká . veľm i živú a životaschopná rodina. 
ktorú sa nazýva súč<~sná hudba. a že všetky 
eu rópske hudohné ku ltúry o kre m nás tlo nej 
patria . Nielen. že ~mc si muse li zvyknúť . aj 
sme ~ i 1.vykli. doko nca sme sa sami začali 
prcwiedčai . že to tak má b yi a niekto rí z nás 

jím stanovisko m jej progresívne sily. i za ce
nu rizika. čo ne bo li ocho tné vziať na scbu os

· ta tné zložky . 
Z to ho dôvo du som za oddele nie sklad u

tc ľskcj sekcie a za vytvore nie sumostatncj 
skladateľskej o rga nizácie. ta k . ako to Qdznc
lo v návrhu . 

K otázke zábavnej hudby. Myslím si. že je 
to p ro blé m ~irší. kult úrny aj morá lny. Ne
vyznám sa v proble matike skupín a skutočne 
aj snáď dosť originá lnej tvorby v tej to oblas
ti . Môžem vychádzať len z osobných skú~c
ností: raz ma l režisé r jedného fi lmu zvláštny 
nápad . aby som totiž na fi lmovej hudbe spo
lupracova l s jedným šéfo m takej to po pulnr
nej skupiny. Sám som mal tú naj lepšiu snahu 
ísť im v ústre ty (veď človek sa má stá le uči ť). 
Prišiel som na jednu d ohodnutú schôd zk u. 
súdruh ncpri~icl. p rišie l som druhýkrát. pán 
opäť nepri~ ie l. Na tre t íkrát . keď som a už do
zved el. že hudbu ro bí k filmu môj zábavný 
ko lega celú sám, som ho napoko n predsa len 
stre to l. Na moje výčitky zadu bene mlčal. 
zdal sa mi podnapitý alebo nafetovaný. 

Druhý zážito k: nevicni . č i naschvál. alebo 
o mylo m. ale dostal som k nahliadnutiu vy
účtovaciu listi nu môjho ko legu od zúbavncj 
hudby. Bol som ce lý natcšcný. že u7 si ma 
konečne začali trochu viac vážiť. no. žiar. d o
šlo k o mylu . Krstné meno ncscd elo . Keď mi 
poto m príslušná pracovn íčka dala ten môj 
spis. mal som nadelené sko ro presne po lovi
cu: a prito m - ako na potvo ru - mal som vte
dy sko ro presne dvoj násobo k služobných ro
kov uko môj šťustncj ší ko lega . Keby som bol 
poverčivý počtár a nic d iplomovaný mate
matik . a kože ním som . musel by ~om z toho 
usúdiť. že zá bavu su u nás ho dno tí opro ti váž
nosti presne podľa záko na reciprocity. t. j. 
naruby. Prito m nc trcha zabudnúť. čo všetko 
sa v našom milo m ko munizme spravi lo aj pre 
zábavnú hud hu - Lýra. festivaly poli tickej 
piesne atď .. veď napo ko n gros vtcdujších ve
dúcich kádrov svojou kultúrno u úrov1íou na 
viac aj tak a ni nestači lo ... 
Ďalej problém ško ly. ako som ho prežíval 

sám na sebe. Najprv som musel odísť už ako 

doko nca aj verejne prchlasovali a pí-.ali . že 
to tak nielen má byť. ale že to j e d o ko nca vý
bo rné. že vlastne to to je ten ideá lny ~klada
tc ľský život . takto vraj má vyzerať roL.kvi ta
júca hudobná kultúra ; väzni sú slobodní. 
mŕtve ryby v rybníku sú lie tajúce lastovičky 

-

-
a keby nús udalosti posledných mesiacov ne
boli ta k zaskoči l i . o chvíľu by sme tvrdili. že 
Ccauscscu je svätá Cecília. pa tró nka hudoh
níkov a začal i by sa písai prvé ka ntá ty. Bez
branní a bezradn í sklada te lia sa nakon iec 
sta li aj vo vlast no m spolku potlače nou a e~tc 
potlačovanou menšinou . a ak maj tl preži ť. 
a to nielen vo vlastno m záujme. ale predo
všetkým v záuj me celej našej hudobne j kul
túry. musia hľada i nové riešenie . 
NASA IZOLÁC IA má ale e~tc hlbšie a váž
nejšie dôsledky. A bsencia našej hudby v eu
rópsko m ko ntexte je priamo (l merná abse ncii 
európskej súčasnej hudby v našom ko ntexte. 
A le o krem hudby samo tne j zlikvidovali sme 
aj myslenie o hudbe. rencx iu tvorby. ~cpa ro· 

vali sme sa od nikdy nepre rušene j celoeuróp
skej diskusie o po dsta tných pro blé moch sú
časnej hus:Jby . Urovcň uvažova nia o hudbe 
u nás progresívne klesá. mizne kom pe tent
nosť a pro fesio nalita a na jej miesto nast upu 
je insitné a zároveň bo horovné mudrovanie. 
Poľský muziko lóg Mieczyslaw Toma~zcwski 
v o dpovedi na o tázku . kde sa nachádz11 hu
dobné die lo . uvádza štyri kategórie: kon
cepcia. interpretácia. pe rcepcia a recepcia. 
teda a utor. výko nný ume lec. posluchá\: a vše
obecné hudobné povedomie . Prvé dve na
šťastie nezanikli . auto ri i inte rpre ti napriek 
všetkému tvrdohlavo presadzujú svoj u p rá
cu . Poslucháča sa n(lm vša k za po sledných 
40 ro kov poďari lo úspešne zničii . Nemýlmc 
sa: nemá ho rovnako Beethoven ako Such01'. 

odbo rný usistent po ~edemročnom pú,ohcn í 
na SVST v novembri 1962. a to nic z uúvouov 
mojej odhorno~ti. Bo lo to z dúvodov politic
kých . Neskôr - presne o de-.ať roko' - hol 
~om opiiť vyhodený z externého mie-.ta (kde 
som mal aj prisľllhené mie~to riadne) 
z VSMU. Bolo to tiež. bohuži aľ do~i d:ívno. 
ale nic w k d:ívno. at-y sa Lahudlo na to . Je 
som hol za~c vyhodený z dôvodov politic
kých . Ned:ívno som sa dozvedel. že môj hý
vulý kolega . kto rý doteruz pô-.ohí na \ 'SMU. 
vysvetľoval študentom pri p reberaní probi Ľ
mu dôvod ov od chodu pedagógov. 7c \om 
odiSiel ~ám na požiad anie . pretože ~om -.i ne
rozume l so študentmi ... Za vy~oké po-.ty 
a pocty sa toti7 La ná~ho mi lého komunizmu 
muselo ťažko platit. a to čím'!- zvyčajne cha
rakterom . bit ím sa do pŕs. venovaním skladieb 
tým najncmožnejším príležito~tiam . neak
ceptovaním tých najzákladnejších ~úvis lostí 
a ncvidcním tých najviac do očí bijúcich kon
textov- to holi dennodenné činno\ti väčšiny 
tzv. úspešných umelcov. Tým som už vi:Nne 
prešiel do obla~t i tvo rby. Mne osobne sa naj
viac nepáčili práve tí. kto rí iaiili 1. pro~titu
tívnej a ko ru mpujúcej možno~t i te jto ku lt úr
nej politiky. ktorí o kiudzali za každ(l cenu. 
a ka lkulovali s tým. že skladba venovaná 
napr. výroči u KSC má už vúžnosi ~ama o ~c
bc. Takéto fak ty a prí\tupy ~om nemohol nik
dy akceptovať. a to naj mii u ľudí. ktorí to už 
naozaj k ničomu nepo trebovali a robi li to 
ako čist ll .. nadprácu". Táto falošná hra falo~
ných hráčov nás v~ctkých stála (aj tých. ktorí 
za to nemôžeme) priveľa. Stratili \ mc totil 
k redi t. astala veľká innácia hodnoty a nad
šenia - je to len pochopit eľné. veď tak ča~t o 
sa ne-hod noty vyhlasovali za hodno ty a nad
šenie bolo vykalku lovane predsticrané. 
V to mto smere za veľa môže kri tika (česi vý
ni mkám). ktorá poväčšino u servilne slúžila 
moci proti skutočnému umeniu. 

Ešte k titulom. Navrhnúi zrušenie titulov 
môže. podľa mňa. len ten. kto sám titul mal 
a ho aj vrátil. Mal by to byi národný ume lec. 
Môj názor je ve ľmi prostý: tituly v umení sú 
prienikom vojenského suhordinačného prin-

MÉDIO M POSLED EJ KATEGÓ RI E JE 
SLO VO . Do hud obného povedomia . alebo 
a ko sa hovorí. do pokladnice národnej hu
dobnej kult úry. prenikne a usadí sa iha to. čo 
prešlo cez médi um ~ lova. Každá moc vcl"mi 
dobre vie. že slovo je nchczpcčné . A pod ľa -

to ho sa aj zariadi a vytvori ~ i nástroje na je ho 
zneškodnenie . Bo lo by vcl"mi zjednodu~ujll

cc myslieť si. že to bol iba mo nopol KS. ktorý 
slovo de formoval a pôsobil p ri vytvára n í no
vej. bcLObsažncj a ~poľah livo fungujúcej 
pscudorcči . frazeológie i samotnej ~lovnej 
zásoby. V h udobnej oblasti to bo la pomerne 
ma lá a uzavretá nome nklatúra a predovšet
kým ešte me nší a uzavretejš í a neomylne 
úradujúci klan a jeho sate lity. Tento klan 
vládol a vládne neobmedzene. jeho členovia 
ro ky cirkulujú vo všetkých funkciách všet
kých h udobných inštitúcii. Dokázal \i za bez
peči ť lojalitu mnohých ncklanistov a pokú~al 
sa na báze rôznych výhod korumpovať o~tat

ných. 
MOl.NOSTI MNOIIÝCH NASIC H PRED
STAVITEĽOV. ktorí vládnu slovo m a jeho 
š íre ním. boli a sl! nesmierne . Mohli z titulu 
svojich (1radov a funkcií v medzi národných 
organizáciách spolu so svojou osohou a svo
jim slovom vyviesť. exportovať a prcsadit aj 
našu tvo rbu a ostatné hodnoty našej hudob
nej kult(1ry. Ako vieme . stal sa pravý opak. 
Keď pred niekoľkými ro kmi bola napí~aná 
jedna skladba jedné ho privilegovaného skla
dat eľa . ku lt ivované ho, jemného a ušľacht ilé
ho. a ko poznamenala jedna z majiteľov \IO
va. pozc raj úc sa cez plece tohto auto ra do 
jeho geniálnej parti túry. tak . aby táto \ klad 
ba vyni kla nad ostatné. majite lia ~ lova \a 
spoj il i a svorne nickol'ko rokov uve rcj 1íovali 
texty. v ktorých ~a zlomy\cfne . tendenčne 

cípu do ~ fĽry. kde te nto ne m:'! čo robil. My
,(ím "· í.e d u kunca aj čc-.tné doktor:íty ,11 pre 
n.1ozaj veľkých ume kov do~t kom1c.:ké. V.l.dy 
mi tak pritom napadne. ic doktor:ít mo h li 
do,tai len tak1 veľmi -.criiÍinl p:íni . ako na· 
príklad papiÍ l laydn alebo Brahm~. Mozart 
hy toti .l. pri p reberaní doktm:í tu hol určite 
V)vicdo l ncjaku neprí,tojml\t a Bccthmen 
hy hol urči t e ponúknutie doktnní tu pokladal 
La vý,mech wojho génia a uralil hy v\ctky 
we tové univertity. Pre naše -.tovcn-.ké o;pe
ci:í lnc pomery -.i pred-.tavujem. že.: čo sa hu
dobníkov týl-a. trcha im tituly nec.:hai (lebo 
"' ich a1 tak do 'mrti budí1 drlat). Veď ~i ich 
,kutočne mu\cli iažko ta~lí1ž i i v teJ dobe po
rohy väč\cj ča\! i n<ímua. ech 'í1 tella od o'
tatných i naďalej oddelení a nech im tituly 
pripomínajú ich z.í-.luhy . a pre n{l\ o-.tatnýc.:h 
nech ,(1 meme ntom uplynulých o;tyrid-.iat yc.:h 
rokov. S takou to vizi tkou ~a do demokracie 
to tiž nedá d<hť dohre vkroči i . Dovoľte . a hy 
\Om na ni ver wojho vy,túpcnia U\ ic dol JC
de n ~voj osobný z:Lbtok. ktorý ~om mal 
v pravla\ti eu rôp~kcj ucmokracic - vo Svaj
čiar\ku . Keď \om hol poLvaný Spoločno~iou 
pre 'llča,nú hudhu na \cmin:í r konaný v roku 
11)74. hol \Om tam iba druhý dc1í. keď -.om'" 
\treto! ' prc1.idcntom tejto organiL.;ície p{l
no m Ha nsom Willym Rii,c.:hom a jej w dúc.:ou 
osohnostou. \k ladatcfom Klausom Hu ber
to m (mimochodom. po vtedy práve zo~nulom 
Frankovi Martinovi acjmc ll:ljvý7namnej
~ím \ kladatcfom SvaJťiar,k a). ctrvalo ani 
de ií. a títo odo m i'HI ~ta 1 ší p;íni mi het akých
koľvek ceremónií povedali : .. P:ín O:íLiik. ho
vorte mím Klau-. a Wilh. am\ ta bude me vo
lai Mi ro". Ketf 'orn ~a od prekvapenia nemo
hol v tej to pahtoročnej demokracii rýchlo 
~pamatať (veď \om pri\icl 7 1-rajiny. ktorá ~i. 
pot rpí na feud;ílne vzd;íva nic pocty). uk<ízul 
piln Hu bert na woju hradu a povedal mi : 
.. Co je Ili! tom. veď vid í\. ic m;í me dlh~ie 
hrady a ko ty. tak 'i to 'n:íď môlcml' dovo
lir· . Verte mi. vtedy -.om " naraz -.pomcnul 
na v~etkých na~ ich nadn:írodných. n:írod
ných aj podn:írodných umelcov. a bolo mi 
nar<JL velmi. preveľmi \ C\clo! 

a celkom nepravdivo tvrdilo. že ~lovcn\kií 
hudobnú tvorba je v út lme. úpadku . v ~lcpej 
ul ičke a podohne. E<;tc nedávno '" u ná\ ko
nalo ~ympózium na tému -.ocia listický rea liz
mu~. Dokonca minulý rok \<1 konala obhajo
ha vedeckej kandidát\kcj prúcc o mladej 
~kladatcf\kej ge ncracii 60-tych rokov. kde ~a 
hez ro.~:pa kov pl\alo o negatívnych O\obnos
tiac.:h a ako metodologické východi~ko , (úži lo 
tejto pníci pouče nie L krízového vývo ja. Na
priek tomu . .l.c v\etci traja oponenti tejto 
práce mali voči nej zakladné najvMnc1\ic vý
hrady. \ami ju nakoniec.: od~úh lasili. 
MAJITELIA SLOVA mic...."to toho, aby po
chopili woju wdpovedno\t voči tvorbe a jej 
prioritné mic\to i pmlanic v na<;c j hudobnej 
kult úre. mie\to toho. ahy \a \ tali \tníicami. 
opat rovateľm i a ~kutočnými kritikmi tvorby. 
pretože kritika j~. ako kto\i raz povedal. naj 
vy.;~ou formou a prcj:l\ o m 'ympatie. mic~to 
toho sa stali ncpriatclmi tvorby. jej utl:íéatcf
mi. my.;lienkovou políciou. A nakoniec zá
konite Ldeva\tovali aj \amotné slovo. ktoré 
už nik to. ani o ni sami . neberie vážne. 
A ENAHOVÁRAJM E l. nestalo'" tak 
iha na pokyn zhora. Strana a vláda. ahy mo h
li vydávať ~voje účinné a na \ právne mic~ta 
dopadajúce pokyny. museli najprv do\tiÍvať 
prí\ lu\ né informácie . To u~ilovný a nenápad
ný. zdanlivo tiež pot lačovaný a ukrivdený 
klan a jeho pomáhači tran\portovali \mc rom 
nahor klebety. dômyselne /O\nova né intrigy 
a udania. \íri li choré \lovo 7 vla\t nej in iciat í
vy za j udá<;~ky gro~. 

SM E V C IE RN EJ JAME a iba v rozprávke 
sa podarilo baró novi Míinchhau\enovi vy
tiahnu t -.cha \amého ta k . že 'a chytil za vla\y. 
Na priek v~c tkému tu prc<ha len po ce lý ten 
čas žili a p racovali ľudia. iekoľko hudob
ných vedcov nám zanechalo prilcc. 1 1-torých 
sa mM me tešil' a na ktoré môíemc byt pyšní. 
Mno hí ko legovia a priatelia v)•konni umelci 
~a neduli Lnechutii a od md ii a tvrdo p~acova
li a predieral i \<1 húštinou mgho hudobného 
života. aby hudba. a aj tá ~lovc n\ká. prcd~a 
len znela. A \ kladatelia. títo beznádej ní don
kicho tovia . mu~ia znovu LÍ\kať to ~právne 
profc<.,IOn{tlne 'cbavedomic. výjsť zo svojej 
~amoty a ~poj iť sa. Začať znovu komunikovať 
medzi \ebo u i ~o spoločno\ťou tak. že obno
via. o1ivia ~tare hodnoty. ktoré ešte ~t:ílc pla
tia . a ktoré už d lhý ča~ iba vege tova li v súk
romných rozhovoroch . Bez nich . bez v~et
kých. ktorí to tu vydr.l.a li a ne,tratili celkom 
rozum. by ~om si ani ja nczachoval tú šti pku 
čo ~náď c~tc v hlave mám a ncnapí,al tcntu 
tex t. 

JURAJ BENES HŽ 



e 2. MEDZINÁRODNt INTERPRE
TAČNt KURZY sa uskutočnia v Piešťanoch 
v dňoch 15. - 30. júla 1990 za účasti zahranič

ných a domácich pedagógov v odbore klavír , 
komorný klavír, spev, violončelo, husle, ma
rimba a melodické bicie nástroje. Aktívni 
účastnlci sa môžu prihlásiť v Slovenskej fil
harmónii, ktorá je hlavným usporiadaterom. 
Kurzovný poplatok je 1.000 Kčs. Pre pozoro
vatefoV, členov Slovenskej hudobnej spolÓč· 
nosti , je rezervované ubytovanie v ho teli Po
važan Horná Streda pri Piešťanoch. Izby sú 
dvojposteTové, nodah pre jednu osobu na je
den deň stoji 30 Kčs. Do Piešťan chodí pravi
delná autobusová doprava . Výdavky si plat[ 
každý účastnlk sám. Účasť na kurzoch pre 
pozorovaterov je bezplatná. Záväzné prihlM
ky s uveden fm presných termínov na ubyto· 
vanie v hoteli Považan zasielajte na adresu: 
Slovenská hudobná spoločnosť, 
Zochova l , 811 03 Bratislava, najneskôr do 
15. februára 1990. 

Spresnený program kurzov dostanú účast

nlci v dostatočnom predstihu . Svoju účasť 
potvrdili zatia( tfto pedagógoyia: klavír -
HALINA CZERNY-STEFANSKA (PoT
sko), PETER TOPERCZER. MARIÁN 
LAPSANSKÝ (ČSSR) ; komorný klavír -
EUGEN JAKA B (Rakúsko)- 23. - 29. 7. 
1990· spev - MAGDALtNA HAJÓSSY
OVÁ, PETER MIKULÁS, EVA BLAHO
VA (ČSSR); violončelo- MICHAIL CHO
MICER (ZSSR) - 23.-29. 7. ' 1990, JOZEF 
PODHORANSKÝ (CSSR); husle - EDU
ARD GRAČ (ZSSR); marimba a me lo dické 
bicie nástroje -,ROBERT V AN SICE (Bel
gicko) - 16.-21. 7. 1990. 

e DRUZBA HUDOBNÝC H SKóL. Ko
lektlv deti so svojimi učiteľkami a riaditer
kou Evou Dunajskou z Ľ.Su Bratislava Hál
ková ul. usporiadali družobný ko ncert v Kul
túrnom dome Hudobnej školy XXII. o kresu 
v Budapešti. 

Vystúpenie bratislavských detí nieslo pe
čaťstarostlivej prípravy. Svojím talento m za
ujali malí účinkujúci - čelisti Marek Soch
man, Roman Wágner, huslista Martin Hru
bý, klaviristka Kata rlna Hýbalová. Zo star
ilch žiakov sa úspe~ne predstavili klaviristi 
Martin Majkút a Dana Rychlová, huslista 
Cyril Kubiš, flautistka Simona Jan íčková 
a akordeónové trio Stanislav Tichý. Milan 
Luknár a Ervin Mcszár. A . M . 

e ZOMRELA GABRIELA NtMETHY
OV A. Dňa 31. decembra 1989 vo veku 80 ro
kov zomrela významná hudobná pedagogič
ka Gabriela Némethyová, dlhoročná učiteľka 
Mestskej hudobnej školy (od ro ku 1931). 
Studovala na Mestskej hudobnej ško le v Ko
iiciach , nesko ršie súkromne v Bratislave 
u profesora Alexandra Moyzesa a u profeso
ra Antonína Hefmanna v Prahe hudobno-te
oretické disciplfny. ~oku 1929 získala učiteľ
skú spôsobilosť na vyučovanie klavírnej hry 
v Prahe . Po založen{ pedagogického oddele
nia hudobnej ško ly, nesko ršej Vyššej hudob
nej školy a od roku 1960 Konzervató ria v Ko
šiciach vyučovala hudobno-teoretické p red
mety a povinný klavír. Profesorka Némethy
ová patrila medzi zakladajúce osobnosti hu
dobno-teoretického oddelenia na košickom 
konzervatóriu . Od samého začiatku bola ná
ročná voči sebe i voči svojim žiakom a počas 
svojho vyše 40-ročného pôsobenia odchovala 
celý rad veľmi dobrých klaviristov. V osobe 
Gabriely Némethyovej strácame významnú 
predstaviteľku košického hudobného života 
a zakladajúcu členku pedagogického zboru 
našej školy. MATEJ LENGYEL 

e DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR pri Ok· 
resnom dome pionierov a mládeže v Prešove 
s dirigentkou Evou Zacharovou uskutočnil 

vo veľkej sále prešovského PKO v dňoch 
ll . a 12. decembra 1989 svoje prvé vianočné 
koncerty. V prvej časti zazneli zborové diela 
A . Lottiho , J . K. Vodňanského , W . A . Mo
zarta, O. Ravanellu , C. Cascioliniho , 
A . Dvofá ka, G . Giordaniho , O. Fischera, 
J . S . Bacha- C h. Gounod a za klavírnej spo 
lupráce Kláry Ganzerovcj , sólo spievala Sil
via Galeštoková, sólo na husliach predniesla 
Drahomíra Varcholová. Deväť vianočných 
kolied pre de tský zbor, klavír, spinet, flautu 
a husle v úprave Fra ntiška Mrtvého doplnili 
ukážky z vianočných zvykov zo Sariša v po
dan{ folklórnej skupiny Pridaň z Víťaza pô
sobiacej pri J RD Siro ké s umeleckým vedú
cim Ondrejom Forišom. Mottom ko ncertu 
bo lo vianočné posolstvo Po koj ľuďom dobrej 
vôle! a gregoriánsky chorál O vere digna, 
kto rým sa o ba koncerty začfnali . -SF-

e SKO absolvoval 22. ll. - 20. 12. 1989 veT
ký predvianočný ko ncertný zájazd do NSR 
a Svajčiarska. Jediným vybočením z nemec
ko-švajčiarskeho zájazdu bolo vystúpenie 
v Miláne dňa l. 12. 1989. Celkove mal náš 
popredný súbor na spo mínanom turné 
20 koncertov prostredníctvo m agentúry Slov
koncert. ďalej agentúry p . Klopfensteino vej 
z Montreux a p . Soôlingcna z Mníchova. 
Koncerty boli ozvláštnené zahraničnými só
listami . Na prvom mieste to bo la flautistka 
Michala Petri z D ánska. Eugenia Zu kcrman 
-americká flautistka . Sylviane Deferncová 
klaviristka švajčiarskeho pôvodu , kto rá žije 
v Kanade, fagotista Michael Werba z Vied
ne . japo nský huslista Takayoshi Wanami 
a v Mníchove huslista Gerha rt Hetzcl. ako aj 
francúzsky trúbkár Bernard Soustrot. Z čle
nov SKO spoluúčinkovali sólisticky- o kre m 
B. Warchala - tiež J . Alexander , Pe ter Ma
ceček a Miloš Vacek. 

e Od ll. l. do 2 1. l. bol SKO na ďalšom 
ko ncertnom zájazde. V rámci VJ. festivalu 
d e Musica de Canarias vystúpili .. warchalov
ci" na ôsmich ko ncertoch . (Na Kaná r kych 
ostrovoch naposledy ko ncerto.val SKO 
r . 1973). V rá mci svojich vystúpení hral SKO 
Vivald iho Stvo ro ročných období, Mozarto· 
vo Divertime nto D dur. Sammartiniho Husľo
vý koncert C dur , Richterovu 2 . symfó niu, 
Bachovc Branden burské koncerty. Dvofáko
vu Serenádu a Zeljcnkovu Musicu slovacu . 
V tejto konce rtnej sezóne čaká SKO ešte rad 
ďalších zájazdov a zahraničných vyst(lpení: 
3 1. l. je to ko ncert v budapeštianskom 
Kultúrno m stredisku ČSSR . 5.- 15. 3. turné 
do Poľska. 27. 5. - IO. 6. zájazd do NDR, 
27.-28. 7 . vystúpenie vo Francúzsku . 29. 7. 
-4. 8. konce rt y vo Svédsku . v auguste to má 
byť ešte Spanielsko a Rakúsko. 

e Na Vl. festivale d e Musica de Canarias
okre m SKO - hosťovala aj Slove nská filhar
mó nia ( 14. - 20. l. 1990) . Jej koncerty (cel
kove 7) boli zaradené vedra takých súborov, 
a ko napr. Bach Collegium Stuttgart a Gä
chinger Ka ntorci, O rquesta Nationa l de 
Francisa (s dirigento m L. Maazelom), Or
pheus Chamber Orchestra z New Yo rku , čes
ká filharmónia (s dirigentom J . Bé lo hláv
kom) , Státny symfonický o rcheste r ZSSR) 
s dirigentom Svet lanovom) a pod. Slovenská 
fi lharmónia hrala na ostrove G ran Canaria 
(v meste Las Palmas) a na Te nerife (v meste 
La Orotava). V oboch prípadoch to bolo 
v priestoroch tamojších divadiel. Slovenskú 
fi lharmóniu na to mto atraktívnom festivale 
dirigoval Z . Košler a O. Do hnányi. V šty· 
roch ponúknut ých a akceptovaných progra
moch SF boli zaradené die la Falcona Sana
briu (Kýros) , Čajkovského (1. klavírny kon
cert b mo l op. 23 - so sólisto m Martino m 
Sôderbergom), Straussa (Z Talianska) , Sme
tanu (Vyšehrad, Vltava, Sárka, Z českých lu
hu a háju) , Suchoňa (1. časť z Baladickej sui
ty), Janáčka (Symfo nietta), Saint-Saensa 
(Karneval zvierat - so sólistami M . Lapšan
ským a P. Toperczerom), ako aj L. v. Beet
hovena (9. symfónia). -uy-

SLOVENSKÁ HUDOBNÁ ÚNIA 
(predtým Zväz slovenských skladateľov a koncertných umel
cov) vypisuje konkurz na miesto vedúceho sekretariátu. 

Podmienky: VŠ vzdelanie, vítané právnického smeru, prípad
ne s praxou hudobného manažérstva, znalosť dvoch cudzích ja
zykov a organizačné schopnosti. 

Uzávierka konkurzu do 5. marca 1990, termín nástupu podl'a 
dohody. 

Prihltiky so životopisom posielajte na adresu Slovenská hudob
ná únia, Sládkovičova ll, 811 06 Bratislava. Dž ____________________________ _ 

·V službách uDJ.enia 
Ko ncertný korepetítor- to je človek, kto

rý je vždy tak trochu v pozadí. Veľmi často 
hudobno u verejnosťou nedocenený, väčši

nou len ,.bra ný na ved o mie", takmer ako sú
časť sprievodné ho ko ncertného nástroja, ako 
samozre jmá živá rekvizita operných či pies
ňových recitálov . Pritom 'naj mä vokálni in
terpreti vedia najlepšie oceniť kvalitného, 
pohotového, prispôsobivého a po všetkých 
stránliach profesio nálneho korepetftora, na 
kto ré ho sa možno vždy spoľahnúť. 

Mnohí z tých, kto rí vyhľadávajú spoluprá
cu s jubilujúcim koncertným korepetítorom 
Dušanom Stankovským (6. l. 1940). práve 
jeho zaraďujú k takýmto citlivým spolutvor
com, veľmi tvárnym , timulujúcim i družným 
kolegom. 

Ko repetftorská aktivita Dušana Stankov
ského je ne rozlučne spätá s jeho pedagogic
kou či nnosťou . Hneď po absolvovaní štúdia 
klavírnej hry na VSMU y ro ku 1962 začal vy
učovať na Konzervatóriu v Žiline, v rokoch 
1968- 1984 na Pedagogickej fakulte UK 
v Trnave a o d roku 1984 pôsobí ako koncert
ný ko repct!tor na Katedre operného a kon
certného spevu Hudo bnej fakulty VSMU 
v Bratislave. Korepetícia si vyžaduje osobitý 
talent a vycibrený hudobný cit; oboje 
O. Stankovský rád odovzd ával aj svojim žia
kom. V súčasnosti zasa na VSMU pomáha 
mladým a mbicióznym hlasom preniknúť na 
umelecké scény. Na početných vystúpeniach 

dominuje v jeho hre nic remeselná zručnosť. 
ale p redovšetkým veľká chuť. rados t' a muzi
kalita . 

t. H . 

Snímka archív HŽ 

Zborové slámosti 
na východnom Slovensku 
V dňoch 17.- 19. ll. m . r. sa uskutočnili 

v Košiciach III. slávnosti zborového spevu 
Voj techa Adamca, ktoré sú zároveň súťažou 

dospelých speváck ych zborov kategórie B 
a C . Na podujatie, ktoré sa ko ná v pravidel
ných trojročných intervaloch. sa zišlo do Ko
šíc celko m 17 speváckych zborov z celého vý
chodného Slovenska. T ieto sa v troch súťaž· 
ných ko ncertoch predstavili šesťčlennej od
bornej porote . Predsed al jej hudobný skl a
dateľ Tibor Andrašovan, kto rý bol autorom 
povinne i piesne p re miešané zbory Svitá no
vý deň. Zcnským peváckym zborom určova
la súťažné podmienky pieseň z cyklu Alfréda 
Zemanov kého Svadobné spevy z Terchovej 
Čim. čim borovička, ako aj pieseň pod ľa 
vlastného výberu . (Ďalší č lenovia poroty boli 
Jozef Podprocký, hudobný skladateľ. Ro man 
Skfepek, šéf opery SD v Košiciach , doc. Ani
ta Zuna-Koberová, DrSc .. Unive rzita Marti· 
na Luthera Halle- NDR. Z suzsa Engi. diri
gentka Miskolc - MR a Ire na Mcdňanská, 

riaditeľka SF.) 
Najvyššie ocene nie v l. pásme s pochvalou 

poroty získal Spevácky zbor humenských 
učiteľov s dirigento m Mikulášom Fccurom 
a Annou Kolesárovou a Spevácky zbor Vyso
kej školy veterinárskej Cantica Veterinaria 
Cassovicnsis. ktorý po náhlo m odchode 
dlhoročného di rigenta Ing . Ma riána Sangrcta 
od o któbra dirig_uje Júlia Ráczová . 

Do l. pásma zásluhou umeleckého rastu sa 
dostali O kresný učitcTský spevácky zbor 
T atran Po prad a Spevácky zbor učiteľov Vra
novského o kresu. Popradsk í učitelia s diri· 
gcntom Bo risom Velato m získal i i cenu Slo
ve nskej hudobnej spoločnosti za naj lepšiu in
te rpretáciu povinnej piesne. Vranovsk í uči
te lia so svoj imi dirigentmi Andrejom Va
lenčíkom a Stefanom Eperješim postúpili 
z III. pásma do l. pásma (z poslednej súťa
že v roku 1986) vďaka zdokonalenej hlaso
vej kultúre a rozšírenej výrazovej škále. 
V ll . pásme sa umiestnili Spevácky zbor mi
chalovských učiteľov, Zenský spevácky zbor 
Kadencia Valaliky, Zcnský speväcky zbor 
Kysačanka z Kysaku a Spevácky zbor učite· 
Tov Bardejovského okresu. Táto skupina 
zborov bola výkonnostne pomerne vyrovna
ná a má veľké predpoklady ďalšie ho umelec
kého rastu . Najpočet nej šiu skupinu tvori li 
zbory III. pásma kategórie B. Poddukclský 

učiteľský spevo ko l Svidník. Midaný zbor 
Karpaty Košice. Mužský spevácky zbo r Kar
eaty Košice. Miešaný zbor Moyze~ Prešov. 
Zcnský spevácky zbor Plešivec. Ženský ~pc
vácky zbor Luna Sabinov. Zcnský spevácky 
zbor Okresnej správy spo jov Košice. Tie to 
zbory majú ešte značné rezervy v hlasovej 
kultúre . intonačncj čistote. rytmickej dis
ciplfnc. vo výstavbe skladieb a v ccll-.ovom 
umeleckom dojme . 

Okresný spevokol Družba zo Starej Ľu
bovne a Miešaný zbor Rozkvet zo Strážske ho 
výkonnostne nedosiahli predpísaný bodový 
limit pre kategó riu B a zosta li naďalej v kate
gó rii C. 

Konfrontácia jednotlivých výkonov ukáza
la, že najboTavcjšou stránko u v zbo roch je 
hla ová výchova. Potreba výchovy hlasových 
pedagógov sa javí ako nanajvýš naliehavá 
požiadavka. Dala by sa riešiť i prostredníc
tvom školení Kraj kých osvetových stredísk. 

Vyvrcho le ním bol slávnostný konce rt 
18. ll. Vystúpili na ňom tie spevácke zbory, 
ktoré sa dosta li už v minulých ročníkoch do 
najvyššej kategórie: Ženský spevácky zbor 
PdF U PJS v Prešove, Zcnský spevácky zbor 
KOS Košice. Collegium Tcchnicum Košice . 
Košický spevácky zbor učite ľov. Spolu so sú
ťažnými konce rtmi do dávali úplný obraz 
o kvalitatívnej a kvantitat ívnej šírke zboro
vého umenia na východnom Slovensku . a 
ko ncerte a ako hostia predstavi li aj zahra
niční hostia- z Užhorodu, Misko lca a kúpcT
né ho mesta Bad Muskau z NDR. Svojím ne· 
tradičným vystúpením si získal sympatie o be
censtva predovšetkým maďarský zbor Rcgôs 
Vo kal. 

Pri hrobe Vojtecha Adamca na cintorfnc 
v Košiciach-Barci si najmä zbory. ktoré vie
dol tento významný východoslovenský diri
gent a o rganizátor amatérskeho zborového 
umenia. uctili jeho pamiatku a spoločne za
spievali Suchoňovu hymnickú kladbu Aká si 
mi krásna. 

T áto pieseň. nesúca v sebe mimoriadne 
symbolické znaky, znela aj na záverečnom 
matiné v podaní všetkých zúčastnených zbo
rov. Práve v týchto dňoch sme si znovu uve
d o mili , že pre nás má obsah tejto piesne ne
bývalý význam. 

IRENA MEDŇANSKÁ 

KONKURZY 
Rektor Vysokej l koly múzických umení 

lJ-plsuje konkun na obsadenie miesta: 
- hudobného vedca. l'O Výskumnom a zá.. 

znamo•om eentre V~MU. Podmienky: ukon
~aé V)'SOkoilwlské l túdium v odbore hu
dobnli veda (hudobnli teória a kritika 
a pod.), S rokov praxe v odbore. Žiadosti 
spolu so zoznamom publikKnej tinnosli 
(fláaky, reeenzJe, príspevky na konferen
eilieh) prijíma persouálne oddelenie ~MU, 
Jinbkova J , 813 Ol Bntislava do 19. 2. 1990. 
Nlistup od l. J. 1990. 

ll ll ll 

Riaditeľstvo Divadla Jonlila Zlibonkého 
,. Prdove vypisuje koakun na obsadenie 
miest do týchto telies: 

SPEVOHRA 
ZBOR 
BALET 

- sólislol' pre \Šetk} odbory 
-'~tk}' hlasy do JS rokm 
- žen}' (do 25 rokm). mu/o\' 

(do JO rokov) 
ORCHE..'iTER - koncertného majstra hus

Jí, 
- tuttl hráčov na liolc, 

- na husliach. 
-trúbke, 
- na klarinete. 

Prihlášk}· s krátkym žlmtopisom a s Ule
dením pôsobenia ' umeleckom súbore, resp. 
divadle La~llte na adresu: Divadlo Jonáša 
Zábonkého, Prešov, ul. SRR 48. Termín 
konkunu uchádzačom oznámime. 



Verím v blahodarný vplyv hudby na ľudí 
Vladimir Fedosejev, hlavný diri~:cnt Vel'ké

ho symfonického orchestra Státneho rozhlasu 
a televízie ZSSR sotva predpokladal, že jeho 
základné tvorivé úspechy bud(• spojenŕ práve 
s t j·mto kolektívom, na ktorého čelo sa posla
\ il roku 1974. Totiž pred tým, ako Fedosejev 
získal reputáciu seriózneho interpreta symfo
nickej hudby, dlh)• čas intenzívne a su záuj
mom pracoval s orchestrom rusk)•ch ľudo
vých nástrojov. 

- V kontakte ~ t}•mto orchestrom 'om ~a 
mnohé mu naučil. - hovori Vladimir Fedose
j ev. - No mohol ~om sa vyj ad riť len v malých 
formách. a to bolo málo. Keby sa mi nebo la 
na, kytla prílcžito'>i . stai si La dirigentský pult 
operno-~ymfonického orchestra St<'ilncho 
rothlasu a telcvíLic a potom ~ i na poLvanic 
Jc\gcnija Mravin\ké ho popracova i aJ ~ Le
ningradským symfonickým o rchc.,trom . bol 
by 'om odišie l do hociktoré ho mesta . aby 
\Om mohol dirigovai symfonický o rchester ... 
Veľký symfonický orchester (VSO) - to j e 

hudba znejúca v rozhlase a televízii , koncerty 
vysielané priamo, alebo špeciálne pripravova
né pre koncertné siene. nahrávky platní, po
hostinné vystúpenia . 

Vel'ký symfonický orchester - to je osveta, 
majstrovstvo, tvorivá akti vita . Len v roku 
1989 vystupoval v Taliansku , NSR, Skandiná
vii , Grécku, Ra kúsku, Spanielsku , Svajčiar
sku, nerátajúc nespočetné koncertné večery 
doma. V roku 1981! bol Vladimir Fedoscjev 
a VSO v J aponsku poctený medziná rodnou 
KryStá l'ovou cenou rozhhtso,•cj korporácie za 
najlepší koncert sezóny. Fenomená lni Rusi 
to bol titulok článku vo švédskych novinách 
Dagetblat o vystúpení orchestra, rakúske 
ústredné noviny Die Presse uverejnili recenziu 
pod názvom Veľký dirigent vo Viedni , anglic
ké noviny ews Letter napísali: Orchester 
pod veden ím Fcdoscjeva - ohromujúci záži· 
tok. 

- Ak zahraničné štáty prejavuj ú taký záu
j em o hudbu, aké j e podľa váSho názoru miesto 
hudobného umenia u nás doma? - spytujem 
sa Fcdosejcva . 

- Verím v blahoda rn ý vplyv hudby na ľu
d í. o ~ l(llo\lou \i uvedomujem. že skutoč

n:í hudobn:í kultúra \ a u nlb v Sovietskom 
LV<IIC nachád.:a na hranici Lá nik u. A to v ča
'c. kctf vo v~ct kých \ férach / ivota spoločnm

ti dochádta k závaJným Lmcnám. Lenže aká 

e Siedma VIEDENSKÁ SCH UBERTIÁ· 
DA sa uskutoC:nila v dňoch 6.- 19. nm·cmbra 
1989. V rámci ~icstich piesňových ,·ečcrov 
miedli Hermann Prey a Leona rd Hokanson 
asi pätinu Schubertovej piesňovej h ·orby: tri 
večery s cyklami skladateľovej neskorej h ·or· 
by (Krásna mlynárka, Zimná cesta, Labutia 
pieseň), tri ďalšie ,·ečcry \'Cnované piesňam 
nn poéziu F. Schillera, J . W. Goetheho resp. 
rôznych básnikov na tému život, boh, príro· 
da. Úmdom tejto prehliadky bol koncert· 
diskusia nn tému Piesi'10vá h ·orba F. Schu· 
bcrta - poetické a hudobné dimenzie. 

e ARCHfv VIEDENSKEJ SPOLOČ· 
NOSTI PRIATEOOV HUDBY disponuje ne
occniteľn)m boha tsh'om pramenných mate
riá lov hudobnej his tórie, ktoré pra,·idclne 
sprostredkuje \'crejnosti. Súčasná výstava sa 
venuje problematike skladateľov z obdobia 
medzi Haydnom a Schubertom, ktorí sa 
svojho času tešili mimoriadnej popularite 
a slán a neskôr upadli do zabudnutia. V)·· 
s ta,·a sa snaií prostrednich·om obrazo,·ého 
a dokumentačného materiálu vystopovať 
pričlny tohto javu, nlijsť odpoveď na otázku, 
či slá,·a l zabudnutie ~ú podmienené \-ýluC:ne 
umeleck)ml kritériami. 

e 4. mlija 1990 sa v Nemeckej opere Ber
lín uskutoční premiéra opery Hansa Werne
ra HENZEHO Zradené more (Gogo No Ei· 
ko). Dielo vzniklo podľa rovnomenného ro
má nu Yukloa Mishimu na libreto Ha nsa
·Uiricha Treichela ako objednávku Nemec
kej opery. Sólistické obsadenie ráta prevaž
ne s mužskými hlasmi (z toho jedným kon
tratcnorom) a jediným sopránom, veľký or· 
chester j e obohatený o početné biele nástro
j e a zvukový obraz doplňuje mg-pás s použi· 
tim prfstan1ého hluku, škreku C:ajok a lod· 
ného zvonu. 

e K 25. narodeninám Karla Amadea 
IIARTMANNA (august 1990) usporiadajú 
v C:ase od augusta 1989 do mlija 1990 dlhodo
bý cyklus, v priebehu ktorého zaznie v rôz
nych mestách Nordrhelnska-Westfá.lska 
(o. i. KOin, Diisscldorf, Duisburg, Wltten, 
Bochum) skladatcl'ových 27 komorných, or· 
chcstrálnych, vokálnych i hudobnodra ma
tických diel ,, podanf \'}'llikajúcich nemce
kých i zahraničných Interpretov. 

e V októbri uplynulého roku poriadali 
v Stockholme ··autorský festival z h'orby 
ALFREDA SCHNIITKEHO. V rámci kon
certov, na ktorých zaznel prierez dotcraj~ej 
skladateľm·cj kompozičnej činnosti bola 

môže byt' e konomická alebo po litická pre
stavba. ak je stav kultúry zaostalý? Kultúra 
je mravnost' spoločnosti . morálka ~po ločnos

ti . budtkno~i spoločnosti . 
htcžc. v umeleckej tvorbe iažko možno 

čokoľve k prestavova l' na zákl ade odporúčaní 
zho ra. No čo sa týka organizačnej a materiá l
nej ~féry kultúry. ostalo všetko kríva t' na o bc 

Dirigent Vladimir Fedosejev 

nohy tak a ko predt ým . Medzi pro blémami 
nášho hudobné ho života je napríklad j eden . 
pre kto rý u:l n ic jeden. nic dva roky bijeme 
na poplach - je to katast ro fá lny nedostatok 
koncertných s ie ní. Dirigent Dmitrij Kit ajcn
ko mi povedal. že sa na tú to té mu zhovára l 
dokonca a j s M . S. Gorbačovom . Ten odve
til. že treba vydržai. počkai. A tak čakáme ... 

No keď si pomyslím . že vla~tnc na ' idicku 
prakticky neexistujú sie ne pre vážnu hudbu . 
o rchestre . filha rmónie . je mi smutno aj úzko. 
A necht iac sa pýtam: potrebuje vôbec 'ovic t
sky človek vážnu hudbu? Možno práve ta kto 
uvažujú funkcioná ri umenia . kto rí .. riadia" 
hudbu? Skrátka. treba stra\nc ve ľa síl. trpez
livosti a zdravia na prácu v tých podmien
kach, v a kých pracujú sovietski hudo bníci. 

jedným z ITCholných podujati premiéra 
Koncertu pre klavfr pre ~t)Ti ruky v podanf 
Viktorie Postnikovovcj a Iriny Schnlttkeo
vcj. Na festivale o. l. spoluúčlnkoval aj Gen· 
nadij Roi densh'enskij na C:Cie ~tockholm· 
ského filharmonického orchestra a Gidon 
Kremer, ktorý uviedol Schnittkeho 4. husľo
vý koncert. 

e Po slávnostnej premiére opery KRI~ 
TOF KOLUMBUS od LEO NARDA BAIA· 
DU, komponovanej a ndtudovanej pri prí· 
lcžitosti SOO. výročia objavenia Ameriky, 
ktorá však okrem \Tcholných speváckych vý-

Kvôli spravodlivo,ti treba poznamenai . že 
niekto ré ~trá nky hudobné ho života ' a t mcni 
li k lepšiemu . Naprík lad vybavovanie t ahra
ničnýeh cic~t. Vypi, ujc "' me nej papie rov. 
charaktc rb tík. dotazníkov ... Samoacj mc. aj 
za to vďaka. l keď je absurdné ďakovat La čo
si. čo je v každej civilizovanej krajine ~am<>· 
zrej mé. 

Snfmka archiv HŽ 

Budeme žii v nádeji . že ~a napokon .tmcní 
dačo k l e p~ icmu aj v na~cj kultú re. 1vlá~i te
raz . keď na~túpil nový mini\ ter kultúr) ZSSR 
Niko laj G ubenko . výLnamný maj~tc r ,<)vie t· 
skcho filmu a divadla . 

- Ako hodnotite skutočnost' , že mnohl 
z Va~ich kolegov v rokoch stagnácie odišli na 
Západ, kde veľmi rýchlo dosahovali nielen 
materiálne zabezpečenie, ale aj svctovť uzna
nic? 

- Pracovat' doma bo lo obča~ ncznc,itcfné. 
ale mila osobne zdržiavalo mnohé : oddanos( 
rodnej ze mi . rod ičovský hro b. priate lia. môj 
o rchester. ruská príroda. ktorá pre m1)a zna
me ná veľa ... Okrem toho ~om bol .. pracujú
ci" dirigent. tvorivý ka lc nd{tr !.Om mal plný. 

No niet pochýb ; poho~tinné vy!.ttípenia 

od prlekopnickych prác Maxa Branda, cez 
Gyorgya Ligetiho, Friedricha Gerhu, Roma
na Haubenstocka-Ramatiho a Anestlsa Lo
gothetisa ai po perforrnances a inštalácie 
mladej generácie. Prehliadku doplnili hu· 
dobné videá. 
. e. l. januára 1. r. odovzdali do užívania 
v S tockholme divadlo, urC:ené výlučne pre 
tanec. Bude domovom s tockholmského 
Dansteaternu pod vedením Jana Zcllerher
ga. S tánok, ktorý \'Znikol úpravou bývalého 
mestského divadla v centre Š\'édskeho hla,·· 
ného mesta, bude fungovať vďaka nadácie 

Zo zahraničia 
- . 

konov José Carrerasa a Montserrat Caballé-
ovej nesplnila očakávanie, uviedli a uvedú 
v barcelonskom Teatre del Llceu rad oper
ných diel svetového repertoáru so špičkov)·· 
mi umelcami. O . i. sa S. januára uskutočnila 
premiéra Pucciniho opery Manon Lescaut 
pod taktovkou Silvia Vanisla za spoluúčin· 
kovania Petra Dvorského a Mlrelly Frenio
vej, v máji plánujú premiéry JanáC:kovej Jej 
pas torkyne pod taktovkou Václava Neuman
na za spoluúčinkovania Gabriely Beňačko
vej, v júni Straussovu Ariadnu na Naxe 
s Editou Gruberovou. 

e OPERA V BONNE ' 'en uje v tejto se'ló
nc okrem tradičného repertoáru mimoriad
nu pozornosť aj opere 20. storočia: okrem 
Svadby Bohuslava Martinu tu inscenovali 
pod taktovkou autora operu Obuvnfkova 
svojrázna žena (Die wundersame Schusters
frau) Uda Zimmermanna a Zánik dynastie 
Ushcr Philipa Glassa. 

ľANZ '90 je názov 5. medzinárodného vle
dcn~kého tanCC:ného festivalu v obdobi od 
16. februára do 20. marca 1990. Vyše 50 po
dujatí sa uskutočni v ~tátnej opere, Seccsii 
a ľrho,·om paláci (Mcssepalast) za úc'!asti 
tanCC:ných súborov z Rakúska, SRN, Vcl'kej 
Británie, Izraelu, Indie, USA. SúC:asťou fer 
tivalu bude summit tanCC:ných legiend -
Mauricea Béjarta, Johna Ncumeiera a Mar
cic Haydécovej. 

e Rakúska sekcia ISCM (Medzinárod· 
nej spoločnosti pre. súC:asnú hudbu) uspo
riada la v decembri trojdňový festival s mot· 
tom Hudba a technika, ktorého stredobo
dom bola elektroakustická hudba počnúc 

Dansens Hus, ktorá umožni ročne osemme
sačnú prevádzku. Divadlo je vynikajúco vy· 
bavené: okrem hlavného divadelného prie~ 
toru (arnfiteatrálne hľadisko pre 800 ná,·· 
š tevnfkov, 14-metrový javiskový portál, je lu 
prednášková sieň, kde o. i. budú vystavené 
materiály ľanCC:ného múzea, tiež umiestne
ného v budove. Pracovné priestory tu nájde 
aj iná švédska tanečná skupina a divadlo 
bude slúžiť aj pre hosťujúce súbory. l ked' 
sa vedenie o budúcnosti divadla neVY.Iadruje 
zatiaľ celkom optimisticky, milovnici balet· 
ného umenia vo ~védsku dúfajú v náiTat tzv. 
zlatej epochy švédskeho baletu, kedy Ballet 
Svédois pod vedením Rolfa von Maré kon· 
kurovalo dokonca Ďagllemvrnu Ruskému 
ba letu. 

e Operná sezóna v milá nskom ľFATRO 
ALlA SCAlA sa začala 7. decembra 1989 uve
den im Verdiho Sicílskych nešpor. Nasledoval 
Pergoleslho Lo frate innamorato, v januári 
Becthovenov Fidelio, vo februári budú na 
programe Wagnerovi Majstri speváci no
rlmberslú, v marci Mozartov T itus a Pucei· 
niho Madamc Butterfly, v apríli Verdiho La 
Tra,iata a v júni l:ajkovského Piková dá ma. 

e V OPERE MONTE CARW sa začina 
tohtoročná sezóna 16. januára uvedenim 
Rossiniho Talianky v Alžiri. Nasledujú die
la F. Poulenca, M. Ravela, G. Pucciniho 
a C. M. v. Webera. 

e LEONARD BERNSTEIN, svetoznámy 
americký dirigent a skladateľ, odmietol 
prevziať Národnú umeleckú medailu, ktorú 
mu chcel udeliť Biely dom, pretože vláda 
USA stiahla prisľúbenú s ubvenciu pre ume
leckú výstavu o AIDS. 

alebo dl hodo bé angažm;ín v Lahraničí je pri
rod7.:ný a užitočný jav. Ako môž.: O: lovc k 
spozna i kultúru '! Len tak . ak m;í prístup k jej 
~vctovým hohat ~tv;ím . Ž iar. 'ovie t!.kl ľudia 
boli d lhý ča~ jednoducho pod z;ímkom. 
O tom. čo sa deje v hudbe . litcratttre . ume ní 
iných krajín . " ' do.:vcdcli len ukradomky. 
povedzme prostredníctvom Hla~u Ameri ky. 
alebo keď z desiatej ruk y do,tali zaujímav(l 
knihu . nahrávku . Taká j e realita . kto r;í toľko 
toho vyškrtla z nášho kultúrne ho života . a to 
všetko ro ky. ro ky. rok y .. . A ko ľko našich ľu
dí ~a mohlo stai skutočne vzdelanými. roz
hľade nými . lllalými veci. hlbšie cítiacimi . 
Pre to Ircha vložii všetky sily. aby mladí so
vietski hudo bníci . inte rpreti. spisovatelia . 
skladatelia . výtvarnki mali ' lobodný prístup 
k w ctovej ku ltúre. treba im dai možnost' ~a 
uči i . vystavovaL písa i. koncertoval' na Zápa
de. 

... Vladimir Fedoscjev sa čoraz častejSie 

obracia k opere. Vo Florencii, na scéne divad
la Comunalc uviedol Berliozovu operu Benve
nuto Cellini, v La Scale Rozprávku o cárovi 
Saltánovi Rimského-Korsakova, v Bologni 
premiérova! Musorgského Borisa Godunova, 
ktorú koncertne uviedol aj v parižskej Pleye
lovej sále s Francúzskym filharmonickým or
chestrom a Vcl'kým zborom Francúzskeho 
rozhlasu. Pripravuje uvedenie Čajkovského 
Pikovej dámy v Parlži a Miláne, Prokofievo
vej Vojny a mieru v San Franciscu, Dargo
myžského Rusalky na rakúskom festivale 
v Bregenzi. 

- čo vysvetl'uje Váš terajš í záujem o ope-
ru? . 

ic tc raj ~í. ale dávnejš í. Svoju dirigent
skú dráhu som zača l koncertným uvedením 
dvoch opie r. Mimochodom. jedna z nich -
Májová noc Rimské ho-Korsakova - zí~kala 
Z la tého O rfea , cenu ude ľovanú Francttzskou 
akadé miou za gramofó novú nahrávku . Ope r
né prcdswvcnie- to j e vrcho l. syn téza ume
ní a je scho pné dať skutočné. zduchovnené 
šia~t ic všetkým - účastníkom aj posluchá
čom .. . 

E~te na záver: Vladimír Fcdoscjev dostal 
prednedávnom Státnu cenu ZSSR 1.a koncert
né pro~:ramy v rokoch 1986-1988. 

VLADIMIR KOTYC HOV 
APN 

e JESSYE NORMAN, slávna americká 
sopranistka, obdržala za svoje zásluhy v ob
lasti hudby čestný doktorát univerzity 
v Cambridge. 

e V rámci DNf NOVEJ HUDBY 
V SIUITGARTE (24. - 29. novembra 1989) 
zaznelo na ôsmich podujatiach o. l. 13 hu
dobnodramatických, orchestrálnych, ko
morných a vokálnych skladieb Heinza HOlr 
LIGERA. 

-la-

• V Moskve oh'orili kabaretné divadlo 
NETOPIER, znovuoživujúce unikátny žáner 
parodicko-žartovných divadelných predsta
vení. 

Net opier vznikol ako ruské divadlo mínia
túr, nadväzujúce na chýrne "posledky" Mor 
kovského umeleckého divadla (MCHA1) na 
začiatku nášho sto~la. Pôvodne boli u..C:e
né umeleckému publiku a mllovnfkom ume
nia z moskovských umeleckých kruhov. Ca
som však ref.isér N. F. Balijev- kráT " posie
dok" MCHAT-u - bol nútený otvoriť dvere 
Netopiera aj pred š irokým obecensh'om. Na 
javisku Netoplera vystupovali také dh·adel· 
né veličiny ako ~aľapln, Vachtangov, Kac'!a
lov a mnohí d'alšf. Repertoár divadla h'orili 
paródie, miniatúry a divertimentá. 

l:oskoro po odchode N. F. Balijeva a lep
šej C:asti súboru roku 1920 do zahraničia ka
baretné divadlo v Moskve zaniklo. 

Zázrakom sa zachovala posledná fotogra
fia súboru Netopier z roku 1920, d te než 
opustil Rusko, aby sa zaskvel v parížskom 
divadle Femlna a na newyorskom Broad· 
wayi. Na fotografi1je napfsané: l:itanle novej 
hry. T ak sa nazýva ._, predstavenie Netopiera 
rokul989 •.• 

Kabaretné divadlo Grigorija Gurevic'!a ro
ku 1989 je pokraoovaním, pres nejšie obnove
ním tradicif Balijevovho Netopiera. 

e V rámci februárových koncertov vie
denského Konzerthausu vystúpi viacero re
nomovaných klaviristov, o. i. Nikita Maga-

'loff (1. 2.), Daniel Barenboim (7. 2.) a Garick 
Ohlsson (19. 2.), ďaUfm pokraoovanim po
dujati France en Muslques bude uvedenie 
dramatickej symfónie H. Berlioza Romeo 
a Júlia v podani VIedenských symfonlkov 
s dirigentom Georgesom Pretreom, k dra
maturgickým akcentom patrí aj oh'áracf 
koncert 4. časti festivalu ósterreich·heute, 
venovaný predovšetkým h'orbe súc'!asných Hž 
rakúskych skladateľov. 



Bratislava ťažila v hudo bnom živo te z vý
hodného postavenia medzi Buda pcšio u 
a Viedňou a to nie le n počas mo narchie. ale 
aj v rokoch prvej CSR. Veľa zo shívnych 
umelcov sa na ceste z jedného kultúrneho 
centra do druhého zastavilo aj v Bratislave. 
Mnohí hudobníci, čo pôsobili v meste ako 
výkonní umelci, č i pedagógovia (pravidelne 
v~ak v symbióze obidvoch aktivít ) vyštudova
li na hudobných učilištiach niekto rej z týchto 
metropo l a vedo mosti tam nado budnuté 
odovzdával i v mieste svojho pôsobenia. 

V Bratislave teda do minovala budapcš· 
tiansko-vicdenská hudobná orientácia . Z asa
hovala aj do metodiky nástro jovcj výučby . 

stavby ko ncertného i študijného repe rtoáru. 
Takáto situácia p retrvávala aj po roku 1918 
najmä prostredníctvom pedagógov Mestskej 
hudobnej školy , kde a j ná rodnostná prísluš· 
nosť prevažnej väčšin y učiteľov i žiakov pod· 
micňovala vyššie spo menutú o rientáciu. 
Vzniko m nového štátne ho útvaru v ro ku 
1918 a príchodom českých hudobníkov, pe
dagógov a o rganizáto rov sa hege mó nia te jto 
orientácie narušila . Hlavným reprezcntan· 
tom českej o rientácie v bratislavsko m hudob
no m živote sa sta la Hudobná a d ra matická 
akadémia a jej pedagogický zbor. Z ko nku· 
renčných dôvodov dochádzalo aj k istej -
nieked y až nezdravej - ri va lite Med zi Mest
sko u hudobno u ško lou a Akadémio u. 

V rokoch druhej svetovej vojny po nedo· 
brovoľnom odchode väčšiny českých ume l
cov do Pro te ktorátu došlo k zmierneniu te jto 
rivality. 

Vývoj interpretačného umenia na Slove n-

VlADIMÍR č:ížiK 

stal proces inštitučného do budovávania hu
dobného života po Februá ri . Fo rmulovali sa 
záko ny, a le predovše tkým realizovalo sa za
loženie kľt1čových inštit úcií - predpo kladov 
ďalš ieho rozvoja hudo bného života - Slove n
skej fi lharmó nie, Vysokej ško ly múzických 
umení, v roku ! 95 1 ďa lš ích slovenských ko n
zervatórií (Košice , 2:ilina) . 

Existencia Slovenske j filharmó nie je vý
znamný histo rický fakt nie len z hľadiska obo· 
hatenia ko ncertné ho života slovenskej me
tropoly. ale aj podnecovania symfo nickej 
tvorby s ďalekosiahlym dopado m na ce lý ne
sko rší vývoj slovenskej hudo bnej kultúry i na 
je j prenikanie smerom do zahra nič ia. Koneč

ne vzniklo štátom plne do tované profc~ionál 
ne teleso s prvorad ým poslan ím koncertnej 
činnosti. Menovali i prvých troch ~61istov 
Slovenskej fi lharmó nie; k nim patril aj Mi
chal Karin-Kncchtsbe rgc r. Tak sa o tvárala 
nová kapitola v slovensko m ko ncertno m ži· 
vo tc . 

Do tohto procesu zapadá aj založenie naj
vyššieho slovenské ho hudobného uči lišťa -
VSMU v Bratislave ( 1949) . V je j pedagogic
ko m zbore sa v kl avírno m odbore stre tli zho· 
do u o kolnost í re prezenta nti tých tendencií 
a o rientácií, kto ré sa podieľal i na vytváraní 
typicke j atmosféry bratislavského hudo bné· 
ho života predchádzajúcich období. 

Z pedagógov Ko nze rvató ria prešli na 
VSMU Frico Kafc nda (ne mecká o rie ntácia) 
i Anna Kafe ndová (česko-nemecká) . Exter
ne tu pôsobila Z ita Strnadová-Pará kovú (čes
ká Kurzova klavírna ško la). Michal Karin 
(žiak Frica Ka fcndu). neskô r i Stefan Né-

Michal Karln-Knechtsberger, jeden l priekopníkov slovenskej planlstiky. 

čí. Výrazné ta le nty dostáva li štipendium na 
sovietskych ko nzervatóriách formou viacroč
ného štúdia alebo stáží. Postu pne p rebe rali 
žezlo a vymieňa li sta ršiu generáciu. ktorej 
zre losť a ume lecká aktivita vrcholila v ne
priaznivých povojnových rokoch. 

Snímka archív HŽ 

medzinárodných súiaží - fvan Gajan -
6. miesto na Schumannovej ~úiaži v Z\\ ikkau. 
Mikuláš Skuta - 3. miesto na ~úiaži 
M. Callasovej v Aténach. Mariún Pivka -
6. miesto na ~úiaži Jcunne~ses musica le' v Be
leh rade. Z uzana Paulcchov;í - 4 . mh::..,! o na \Ú· 

Vývojové tendencie a súčasný stav slovenskej pianistiky 
sku po ro ku 1945 bol poznačený doznieva
ním vplyvov a me todík budapcštiansko-vic
dcnských nástrojových škô l. zvýšeno u asimi· 
láciou podne tov z českej ško ly. postupným 
osvojovaním si a prctvára ním vplyvov zo za
hraničia a počínaj úc piiťdesiatymi ro kmi naj
mä výrazným osvojovaním si sovietskych 
me tod ík a estetických núzorov na interprctá· 
eiu. 

V oblasti klavírnej interpretácie spočiatku 
.. udávalo tó n" Státne ko nze rvató rium v Bra
tislave ako jediná a naj vyššia ume lecká ško
la. kde bo lo možné v slovenských pomeroch 
získai d iplom . oprávňujúci aj na koncertnú 
drá hu . Z jeho absolvcmov si klaviristky Jela 
Hodžová a Eva Martvoňová dopfňali ~túdiá 
v zahranič í a to Hodžová u Dinu Lipattiho 
a Eva Mart voňová na letno m kurze u Paula 
Weingartc na v Salzburgu. 

Na ko nzervató riu vládl i metodiky manže
lov Frica a Anny Kafe ndovcov. Kafenda štu
doval v Lipsku u Ro be rta Tc ichmiillcra . An· 
na Kafcndová v Innsbrucku u J . Pc mbauera 
a potom v Prahe na Majstrovskej ško le i na 
ko nzervató riu u Karla Hoffmeistra. Hoci 
obidvaja využíva li prirodzenú váhu ntmcna 
pri tvo rení a difere ncovaní klavírneho tónu . 
v spôsobe uplatne nia to hto východiska. vo 
fyzio lógi i techniky i v estetických názoroch 
holi ich metódy odlišné. Z odchovancov. 
resp. prívržencov Ku rzovej metodiky (apli· 
kácia zúsad Theodo ra Leschctitzkého v syn
téze s českou tradício u) doznieva činnosť E r· 
ncsta Križana . z ktorého absolventov sa začí
na pedagogicky uplatňovai Pavla Pokojná. 
Môžeme považovať za istý ncdost<liOk fakt , 
že v rokoch po skončení vojny sa z klavír
nych pedagógov ústavu už nikto nevenoval 
ko nce rtnej p raxi! 

Na ko nce rtno m pódiu - i keď nic v takej 
miere . ako hy si za svoju vrcho liacu zrelosť 
zaslúžili - sa uplatňoval i Elena Smidžá rov{l, 
žiačka Anny Kafcndovej. odchovanec F. Ka
fendu Michal Karin-Knechtshcrger. bývalý 
pedagóg už nefungujúcej Mestske j hudobnej 
školy Stefan Né mcth-Samorínsky (zmí my 
predovšetkým ako o rganista) . absolve nt 
Majstrovskej ško ly v Prahe Rudo lf Macu
dziríski a jeho manže lka Sylvia. rod . Halmo
šov;í. Z mladších su spo radicky objavili na 
pódiu Je la Hodžová. Eva Pappov(t-Zálcská 
(žiacky A . Ka fendovcj) a Eva Martvoňová 
(absolventka F. Kafc ndu ). D iplo mantka 
Kurwvej majstrovskej ško ly Z ita Strnudov:í
·Par;íkov(l pôsobila v to m čase v Prahe 
a v ro ku 11.)46 sa tam predstavila s prvým ce
lovečerným reci tálo m výlučne zo slove nskej 
klavírnej tvorby. 

V povojnovom období ho lo ime rpretov 
pôvodnej dornúcej literatúry . ale i priležitos
tí ko ncerto vai vd mi mú lo . T a le nty. ktoré 
mali predpo klad y presadi i sa ako sóli, ti . na
chádzali iažisko uplatnenia v pedagogickej . 
v lepšo m prípade kmepetitorskej a len pr ile
žito~ t ne v ~ólis t ic kej praxi. 

HŽ 
Východisko m pre novú oricnt;íciu . spo je

nú samozrej me s kvantitatívnym rastnm . sa 

meth-Sarno rínsky (absolvent Bé lu Bartó ka 
z budapeštianskej Hudo bne j a kadémie) . Po 
úspešnej ašpira ntúre ( 1954) začín a pôsobiť 
na ústave ďalšia Ka fe ndova žiačka Eva Fi
schcrová-Martvoňová. Prijímajú aj Rudo lfa 
Macudzióské ho. kto rý podpísal Fischerovej 
diplo m z ašpirantúry. Pri všetke j úcte ku vtc· 
dajš ím kapaci tá m nášho hudobné ho života 
musíme si uvcdo mii . že i keď nickto n mali 
bohaté skúsenosti z umeleckej praxe . nie 
každ ý ma l pred poklady pre pedagogick ú prá
cu na to m najvyššom stupni . Jeden zo skúse
nejších . Frico Ka fcnda v ro ku 1953 zo zdra· 
votných dôvodov ústav opúšťa. 

S pribúdajúcimi rokmi skúsenosti pedagó· 
gov VSMU rástli . Sko lu začal i opúšťať prv í 
absolvc mi . Zapája li sa do hudo bnej praxe 
a uspokojo va li po treby rozvíjajúceho sa hu
dobného života. Pre ďalšie obdobie je vý
znamný fakt , že o bsadzovali pedagogické po· 
sty troch ko nzervató rií. ko re pet íto rské mies
ta v telesách, súbo roch a pod . Napriek po le
mikám o ko lo obsadzovania pedagogických 
miest na VSMU úroveň absolventov k lavír
ne ho od boru začala mai vzostuRný tre nd -
(Klára Havlíková, Ľudovít Ma rcinger. Juraj 
Mašinda, Ladislav Ho lásek a ďalší) . 

Na med ziústavných súťažiach posl ucháči 

VSMU veľmi dobre obstá li aj pri ko nfrontá· 
cii s ko legami z JAMU a AMU . V rámci 
ško lských interpretačných seminárov sa po 
s lucháči YSMU stre távali . posudzovali este
tické ko ncepcie. názory. jednotlivé me todic
ké p rístupy. A tak nie le n poslucháči . ale aj 
ich učitelia v tejto ko nfro ntácii výsledkov pe
dagogickej p ráce rástli a učil i sa nielen 
z vlastných chýb. ale aj z chýb svojich ko le
gov. 
. Parale lne s rozvojo m inšti tucio nálnej zá
kladne sa stupňovala aj skladate ľská a ktivita. 
Narastal počet titulov slovenskej klav írnej li
te ratúry. kto rá vyžadovala aj poho tové inter
pretačné zázemie. Najmä od šesťdesiatych 
ro kov sa kom pozičná tvorba zača la vo zvýše
nej miere o ric ntovai na modernej šie postu· 
py. čo nemo hlo nezancchať vplyv na rozvoj 
reprodukčných kva lít hráčov v o blasti virtu
ózne-techn ického i pamä ťového zvládnutia. 

Vzmáhajúcc sa hudo bné podhubie priná
šalo i zvyšovanie kva lit y slovenského in ter
pre tačné ho a v rámci ne ho i kl avírneho ume
nia . Coraz viac sa začína jú na popredných 
umiestne niach v súiažiach objavovai me ná 
žiakov mimobra tislavských hudobných škô l 
(fudových škôl ume nia). ktorých sieť sa roz
š ír ila aj do najodľahlejších o kresov. Po vy
tvore ni me todických stred ísk p re hudobné 
ško ly dochádza lo ku znižova niu veku mla
dých adeptov p ro fesio nálne ho konce rtného 
umenia . V porovnaní nap rikl ad so sovie t· 
skou pia nistiko u to však nemo hlo uspo kojo
vai. 

Vzújomná prepojenosť dobudované ho sys
té mu hudobného ško lstva sa o. i. p rejavovala 
aj v tom . že ko nzervató riá v Košiciach a v l i
line pripravili rad klaviristov. kto rí v štúdiách 
pokračovali na vysokých škol;ích i v zahrani· 

Nástup novej interpretačnej ge nc r;ície na 
Slovensku na prelome 50-tych a 60-tych ro
kov si počínaj úc rokom 11.)64 vynút il organi
zovanie Pre hliad ky mladých ko nce rtných 
umelcov v kúpeľoch Trenčianske Teplice. a 
spoločnej akcii Povercníctva. neskôr Minis· 
te rstva kultúry SSR a Zväzu slovenských 
sk ladateľov s tamojš ím Riad itcl"stvom čs. 
štátnych kttpcľov sa prezentuje výber mla
d ých hudobných talentov. Na základe ich vý
ko nov sa tým naj nadanejšim navrhuje ~tú

d ium v zah raničí. štipe ndiá i tvorivé objcd
návRy. Po štvrťstoročí tej to záslužne j akcie 
možno povcdai. že sa výrazne pod ielala na 
u ľahčen í štartu mladých umelcov a na ich za
člei\ovaní do koncertného živóta . 

Narastajúci počet nadaných klaviristov 
i stupriujúca sa aktivita s lovenského hudob
né ho života p rispeli k se le kci i typov vhod· 
ných pre ólistickú. komorn ú hru . pripadne 
i k špecializácii na istý druh repertoáru . Prav
da. výrazný podie l v to mto procese zohráva
jú individuálne vlo hy. technické možnosti 
a ta le nt jednotlivých interpretov. 

Podobne a ko reprezentanti ostatných hu
dobných i n terpretačných oblasti sa aj ' lovcn
skí klaviristi začínaj ú výraznejšie presadzo
vať v zahra n ič í až neskôr, najmä v sedemde
siatych ro koch. Zaslúžili sa o to stále poduja
tia medzinárodné ho fe~t ivalu Brati\lavské 
hudobné slávnosti. ln tcrpódium a Medziná
rodná tribúna mladých interpre tov (TIJ I). 
Ešte v polovici šesťdesiatych ro kov si vybojo
val kl avirista Pete r Toperczer ako prvý Slo 
vák ocene nie na medzinárodnej intcrpretač· 

nej sú ťaži (Leeds. Veľká Britúnia, 1966). 
Zákon o čs. fede rácii umožnil ná~t up aj 

druhej e tapy inštitucionálne ho dobudováva
nia slovenského hudobného života . Výrazne 
sa zlepšili aj podmienky rozvoja interpretač
né ho umenia. Založenie d voch te lies bolo vý
sledko m úsilia zmiern iť kultúrny cent raliz
mus: Státna fil harmó nia Košice, za ložená 
1969. sa stala jadrom hudobného života vý
chodoslovenské ho regió nu. O päť rokov 
mladší Státny ko mo rn ý o rchester ! ili na plní 
rovnakú funkciu v Stredoslovensko m kraji. 
V roku 1969 zača la pôsobii čs. umelecká 
agentúra lovkoncc rt ' p lnými p rávami pre 
domácu a zah ran ičnú ngen táž. Prekona la 
tým či nnost' svoj ich predchodcov ( lludohná 
a arti stickí• ústredňa. Ko ncertná a divade lná 
kancelária). V roku 197 1 vznik lo čs. hudobné 
vydavateľstvo OPUS. Vďaka jeho exiMcncii 
sa o. i. zniekoľkonásobi lo dovtedajšie vydá
vanie slovenských gramafónových p latn í. 
čím sa vytvo rili aj väčšie možnosti uplatnenia 
sa ko nce rtných umelcov a v rámci nich aj slo
venských klaviristov. Opus zaraďuje do svo
jich ed ícii aj skladby pre klávesové náwojc 
objavené na našom (•zemí muziko logickým 
výskumo m . čím sa rozširuje d ramaturgická 
pale ta našich interpretov. 

Uvážlivá a cieľavedomá koncepcia rozvoja 
ná~ho hudobného života su zúročila aj v za
h ran ičných úspechoch slovenských umelcov. 
Rad in terpretov sa. do~tal medzi fi nalistov 

ťaž i lncontro Internazionale Giovani Pianisti 
v talianskej San igall ii. získala aj cenu za naj
lepšiu inte rpretáciu španiebkej hudby 
v San ta nderi a v roku 1985 2. cenu na klavír· 
nej súťaži R. Schu rnan na. Dana Sašinová-Sa
turyová najlepšie umie~t nenic na \Úťaži 
Bach-Händei-Scarlatti v j uhoslovan~kom 
Va raždínc a 6. na Medzin;írodncj \lliaži 
J . S. Bachn v Lip~ lo. LL 

a týchto trofejách ~a podiefa aj Lvý~cná 
~tarostl ivo~i o rast mladých. po<.kytovanie 
príležitostí Lbkavať pódiovú ~kúseno\t. Vý
voj hudobného života na Slovensku do~pcl 
do štádia. v ktorom ~a majú. a už \a aj t.ača li . 
uplatňovať zásady spolu práce inl;titttcii - ako 
jediná cesta ako do~iahnut e~te význam nejšie 
úspechy nášho hudobného .livota. 

Slovkoncert už v roku 1972 pripravi l 
v Piešťanoch Prehliadk u mladých 'loven· 
ských klaviri\tov. kde naj lcp~ie ob~tál 
Marián Lap~an~ký. Od roku 1977 vyh lási la 
táto inšt it ttcia l n te rpretačn tl ~úiaž R. kto· 
rú o tvárala sú iažou k laviri~tov. Približne 
v 3-5 ročných in tervaloch ~a tento n:htrojový 
odbor opakuje. Akcia Lbkala re~pekt; jej 
laureá ti doMávajú prednostne možno\i rc
prezentoval' ako sól i~ti aj v zah raničí. Od ro
ku 1978 je !ilina ho~ti tcl"kou Prehliadky slo
vcn~kého koncertného umenia. kde 'a kaž· 
doročnc prezentujú aj klaviristi. a tých to 
akciách možno vo všeobecnosti postrehnút 
vzostupný trend umeleckých výkonov. 

x x x 
Aká je \ituácia v súča\ncj ~loven\kej pia

ni~tike? 
V súča~nmti sa v ohla\! i ~lovcn\kl'j pianis

tiky črtajú štyri kategórie inte rpretov. i kecr. 
pravda. nájsi ostrú hranicu medzi nimi je iaž
ké. ba ncmo.lné : 
l) sólisti štá tnych o rchc"rov: pri Slo,en~kej 

filharmónii (zasl. umelci K. Havlíková. 
P. Topercze r. M. Lapšan~ký; pri SF Koši
ce S . Zamborský; v SKO 2:i lina I. Gajan). 

2) koncertuj(•ci pedagógovia a profesionálni 
korcpct it o ri pôsobiaci na školúch 
(VSMU. konzcrvató riú). resp. \Úboroch. 

3) ume lci v slobodnom povolani (evidovaní 
pri Slovkoncerte). ku ktorým možno pri· 
radiť aj t..o ncertujúcich a muzikológov. 

Pomaly \a do~t áva k slovu už druh<í ge ne
rácia kl aviri~t ov pochádLajttcich z hudobníc
kych rodin. Mo.lno ich ?aradii do: 
4) kategórie najmlad,ích - perspektívne ty· 

py na dráhu koncertujúcich sóli\lov. 
Zahraničné úspechy ná~ho interpretačné· 

ho ume nia - a v rámci neho i klavírneho - sú 
v porovnaní ~ ostatnými oblasťami hudby 
najvýraznej~ie . Nadprodukcia talentov prá\e 
v klavírnej sfére má dve ~trany mmce: mož· 
no~t i ako vyu.í.ii tvorivý potenciál sú men~ie. 
no tvrdá rivalita stimuluje umelcov zin tenzív
ni i prácu na vla~tnom umeleckom raste, vy
burcovai v~c tky rezervy a tvorivé si ly. Tento 
moment výberu. hľadania čo najvy~šej kvali
ty bude - dúfajme - ~timulom do ďalšieho 
napredovania aj ~ loven\kého klavírneho in
terpretačného umenia. 



Využiť pozíciu na štartovacej ploche 
Pri~iel medzi nás na mimoriadny ljazd Zväzu slovenských skladateľov a koncert
ných umelcov a spolu s dvoma ďal~ími hosťami - bývalými (a opätovnými) člen
mi zväzu vyžaroval radosť i optimizmus, ktoré sme tak máme hľadali v tvárach 
a v konaní domácich .fčastníkov rokovania: PAVOL ~lMAI. 

Narodil sa v roku 1930 v Leviciach, po absolvovaní ~túdla kompozície v triede 
Jána Cikkera na V~MU v roku 1957 bol na Majstrovskej ~kole Nemeckej akadé
mie umení v Berlíne dva roky žiakom Paula Dessaua. Po návrate domov pôsobil 
do roku 1962 v Čs. rozhlase, následne do roku 1968 ako hudobný dramaturg ~tú
dia krátkych filmov v Bratislave. Od roku 1968 žije vo ~védsku: spočiatku VYUČOVal 
v SOdertälje ll ru na klavíri na mestskej hudobnej ~kole a hudobnú výchovu na v~ 
obecnovzdelávacej ~kole, neskôr (od roku 1917) na konzervatóriu v Arvika, od ro
ku 1973 pôsobí pedagogicky na vysokých hudobných ~kolách v Gôteborgu, dodnes 
v ~tokholme (hudobná teória). Prechodne bol niekoľko rokov činný ako hudobný 
kritik. V roku 1980/81 sa "VYUčil" za klavírneho mechanika a ladiča a toto remeslo 
sporadicky stále vykonáva. Býva pri ~tokholme so svojou manželkou Jarmilou Di
ví~kovou~imaiovou, ktorá po prvýkrát vystavovala v ČSSR v roku 1989. 

Z tvorby Pavla ~l mala: 1953- balet Tri priadky, 1952- Sonáta pre fl autu a klavír, 
1958- Sonáta pre husle a klavír ; komorná melodráma Hovorí matka (Supraphon), 
1966- Sen a ráno, cyklus pre komorný zbor, 1963- Zádumčivosi - blues na text 
N. Tanskej; November - cyklus plesní pre nWí hlas na text J . Herza (Panton); 
Vitto ria pre veľký orchester (Supraphon, Panton), 1967 - I Think Continually pre 
zbor a orchester na text St. Spendera; Meditácia pre nižší hlas a sláčikové kvarte
to na text R. Panderlovej, 1972- Môj denník z Frôdinga, cyklus piesní pre nWí 
hlas a klavír Oe v tlači). 1973- Tri piesne pre ~~í hlas, violončelo a klavír na texty 
P. Nerudu, E. Blomberga a Gy. Dlyésa, 1977- Nordon pre orchester, 1976- Impre
sie pre gitaru (vyd. Gehrmans, gramo BIS), 1980 - Clarisson pre klarinet a klavír, 
1981- Pyramída pre sólové husle (nahrávka v brnenskom rozhlase), 1986- Kon
cert pre violončelo a sláčikový orchester (l. časf na gramoplatni), 1988- Elégia XII 
pre vy~~í hlas a zobcovú flautu, violončelo a čembalo na text J . Donnea (predvede
né na Konzervatóriu v Bratislave); Skuľaví vedkovia - cyklus piesní na slová 
N. Sachsovej pre vy~~í hlas a súbor bicích nástrojov, 1989 - Skice pre dychové 
kvinteto k vernisáži J. Diví~kovej v Bratislave (uviedlo BOK). 

Nie si v Bratislave po prvýkrát , v roku 1987 
si tu dokonca bol už oficiálne ako zástupca 
§védskeho zväzu skladateľov a host' Zväzu 
československých skladateľov a koncertných 
umelcov. Predsa v~ak je tentokrát v~etko 

tro~ku inak: Zväz slovenských skladateľov 
a koncertných umelcov t'a pozval na svoj mi
moriadny zjazd a ponúkol ti prinavrátenie 
členstva . Aké pocity takáto nevšedná situácia 
vzbudzuje v človekovi-umelcovi po vy e dvad· 
sal' ročnej od lúčenosti od vlasti vo sfére pri vát· 
nej, najmä však verejnej? 
- Zučul by ~om od koncu . Veľm i dobré poci· 
ty má m z toho. že som tu v ítaný znovu uko 
domu . Už na zjazde sa ma na moje pocity 
spytovali redak to ri te levízie a j a tu rád zopa
kujem . čo \Om vtedy povedal spontá nne : cl
tim sa tu te raz viac doma. ako keď som bol 
doma de fac to . Práve preto som totiž od išiel. 

' lebo ~om sa prestal cítiť doma. Je rozdie l byť 
tu v tej to podobe než ako hosť S(' SKU 
a reprezenta nt Svédska. čo bola v podstate 
ce lkom ne možná situácia. Aj to každý tak 
prijal: ako pa radox situácie. v kto rej som sa 
nachádzal ja a v ktorej sa nachádzala v tom 
čase republika z dôvodov oficiálnej politiky. 
Bo lo milé . že to každý prijal s úsmevom . ale 
v pmhtatc to súčasne bolo dosť smutné. Nic 
pre to. že som bol zástupca Svédskych sk lada
teľov. ale pre tože ~om tu bol ako hosť. Teraz. 
keď mi ponúk li vrátenie č lcn~t va som nc
~micrnc rád. že ho môžem opäť prijať a ne
musfm byť doma hosťom . resp. som hosťom 
dom<Ícim . Pre mria to dosť veľa mení na veci . 
Nikdy predtým som sa č le nstvu vo zviizc tak 
ne tešil ako teraz a na tom n ič ncmcnf ani 
skutočnosť. že som počul vera diskusif o tom . 
a ký te n nový zviiz má byť. č i vôbec m:í byť. č i 
~a ne treba od~ticpi ť a pod. - pre mňa sú všct· 
ky tieto úvahy nepodstatné. 

Ako sa dá takáto nov;\ situácia zvládnuť -
doma tu i tam? ľre nás je to model zatial' skôr 
výnimočný. 
- Pripomínam ~i výrok ~vojhn kamaráta 
Wolfa Biermanna. kto rý po prvom n;ívratc 
do Berlína na ot:'azku. či"' natrvalo opiiť usa· 
d í v N DR . otlpovctlal: pokia[ ~tr relevantné 
takéto otázky. nemieni ~a vrátiť. Spomedzi 
,klatlatcfov. kto rí žili v cudzinc z rôzn ~ ch dô
vodov. m:'rme dobré a pozitívne vzory- č i už 
Martinu. ktorý ti l vo Franca'rz~ku. alchn Stra
vinskij v A merike . Ncvio.:m. kto si kladie 
ot;ízku ich mírodno,ti . č i to hr;í úlohu pri ich 
hodno te ní. 

Žiješ vo Svédsku . Sl hlm považovaný za 
védskeho skladateľa'! 

- Áno . Je to lllak ~vétbkej loj;íl no~ti . Bý
vam a pracujem tam a m;í m ~véd,kc 1•hčian
,tvo . čo je ~trb~nc označen ím n;írod no~ti -
nationalité znamcn;í '-t;ítnu prí~lu~no'i i n;í
rodno~ť 'polu. Svéd~kn nic je n<irodnostný 
šHit. Pri tom . pravda . v žiadnom inom takom 
malom ~t ;í te nc.lije to fk o iných n;írodpost í. 
ktoré mÔŽU ~voje O~Obito~ti vorne rOlVÍjať. 

ikto n ikoho nenúti k a~imihíci i. eholo to 
vždy ta k. Keď som tam prišrc l. vl;ídol i'tý šo
vini,tický duch . uzavn:to~t Svédov. ktnrí ne
vcfmi chce li prijať cudzincov. ha dokonca ho· 
lo n iekedy cítiť dlvan fa.:.i zrnu - :Lidov na
príklad no.:mal i radi. Aj vo .:.vétl,kom 'klada
tcbkom lViizc vtedy phto~i l a klauwla. io.: čle
nom ~a múžo.: ~ t a i iha (,véd~ky občan. Dno.:~ 

tomu tak nic je: už samotný fakt. že ta m 
niekto žije. ho oprávňuje k čle nstvu. Takže 
vládne libe rálnosť. Pravda. a k niekto prejaví 
záujem o ~védsku hudbu . iste bude hľadať 
v prvom rade aj pôvodom švédskych ~klada
teľov. iba v d ruhom rade prisťahovalcov. 
Prfkl adom je estónsky skladatcf Eduard Tu
bin. ktorý sa po voj ne usad il vo Svédsku . 
väčšin u života strávil tu a zostal estónskym 
sklada tcfom napriek tomu. že užfva všetky 
práva a povinnosti skladatefov švédskych. 

Jarmila ~lmaiová: Vyslobodenie, batika, 
1971 

Môžeš stručne charakterizovať súčasnú 
~védsku hudbu? 
- Prevláda tu názor. že skutočná avantgarda 
musí hyi obecenstvu ťažko prístupná . Post
moderna a podobné orientácie takmer nema
j ta svojich zástu pcov. Nebe rú ohľad na .. ná
rodnú tradíciu". hoci v t rid~iatych ro koch tu 
hola kompozičná gene rácia mimo ri adn ych 
kvalít. ktorej však ni kto nepostavil picdcstá
ly . Svédi ~i nevytvorili wojho Sibclia. Osob
ne som 'i L tejto generácie mi moriadne obľú
bi l Daga Viréna. hoci je viac frekve ntovaná 
tvorba P. Roscnherga. 

Udomácnil si su vo svete, ktorý su od nášho 
po všetkých stránkach značne odlišuje. Aká je 
situácia tvorivých umelcov v tomto svete, aké 
majú istoty ll možnosti? 
- Mu~ímc vychádzai zo skutočnost i. že 
Svédsko je k rajinou so zmiešaným hospodár
<, tvom ka pi talisticko-socialistickým . Preto tu 
aj v umeleckej ohla t i existujú štátne ubvcn
cie vo fo rme štipend ií. je kl vefká sici ve rej
ných knižnfc. kde požičiavajú noty i plat ne 
a z toho ~a ume lcom tiež dostávajú určit é pc
r)ažné prostriedky. Kult úrny živo t teda nic je 
celkom v ~úkromných rukách ako naprfklad 
v A merike. Existu jú ale aj ~úkromné dotácie 

Jarmila ~lmaiová: In memoriam Jan Palach, batika, 1971 Snfmky archfv HŽ . 

na ceny a nadácie. Dobrá je spolupráca me
dzi au tor kým zväzom a zväzmi skladate ľov
zvláštnym pre populárnu hudbu a pre tzv. 
vážnu hudbu. Z tantié mov sa odvádza kolck
tfvna suma na udržiavanie chodu zväzu i do
tácie na Hudobné informačné stredisko. kto
ré tam čiastočne zastáva funkciu nášho fon
du . lebo sa zaoberá rozpisom no t. kto ré po
tom aj zapožičiava . To funguje. avšak nic 
v takom rozsahu ako u nás na Slovensku . Ne
opisuj ú sa napríklad partitúry. Výroba noto
vých mate riálov v súčasnost i podlie ha dosť 
ráznej zmene, lebo sa na scénu dostal počí
tač. kto rý je na najlepšej ceste k tomu , aby sa 
stal ideá lnym výrobným prostriedkom a na
hradil kresliča , rozpisovača i tlačiare ň . Pa rti
túru treba naprogramovať do počítača. ktorý 
rozpíše hl asy a rozmnoží ich a materi ál má 
kva litu . akoby bol vyt lačený z medených do
sák. Možnosti počítača sú čoraz väčšie : vie 
transponovať. premeniť krížiky na béčka. 
zmeniť kľúč a pod . 

Aká je situácia vo vydavateľstvách v oblasti 
súčasnej hudby? 
- Existujú viaceré vydavateľstvá . a le keďže 
Svédsko je malá krajina. fungujú tu najmii 
vydavate ľs t vá medzinárodné. resp. domáce 
vydavateľst vá napojené na zahra ničie . lebo 
samotné by ne mohli existovať . Rozdiel me
dzi H IS-om a vydavateľstvom je jednoduchý: 
HIS dáva rovnaké šanec všetkým členom au
to rského zväzu. ,s ktorým je spojené. kým vy
davateľstvo pro paguje iba svojich niekoľkých 
auto rov a má pritom i to väčši záujem i mož· 
nosti . 

Viažu sa služby HIS-u na nejaké podmien
ky? 
- Aj vo Svédsku je sk ladateľský zväz výbe
rovou o rganizáciou . Ibaže profesionálny 
sk ladateľ nic je závislý od akademických tillr· 
lov vzhľadom na to. že niekto ré odbory a 
vyv íjajú ce lkom spontá nne. Napríklad nic je 
možné získať vysokoško lské vzdelanie alebo 
titul v oblasti e lektroakustickej hudby alebo 
miešaných žánrov. Plat i. že č lenom H IS-u sa 
môže st ať ~k ladat eľ zastu povaný autorským 
zväzom. 

Str popri skladatel'skom zvän a HIS-u aj 
iné združenia v oblasti hudby? 
- Svédi maj tr niečo. čo u nás nemá obdobu 
Hudobnú akadémiu. Je to vznešená inštitú
cia. dotovan:l štátom s istou n adväzno~ ťou na 
kráľov ký dvor. do 1-. torej sa volia nielen 
~kladatclia. ale vôbec osobnosti. kto ré v hu
dobno m živote zauj ímajú popredné miesto. 
resp. môžu prispieť k rozvoju hudo bného ži
vota - naprfklad aj milovnfci hudby. Táto 
Hudobná akadémia má kvázi dozorčiu funk
ciu - j e to .. ideový" orgán. samozrejme nic 

v u nás donedávna bežnom zmysle . Pracuje tu 
sekretariát. kto rý rieši aktuál ne o tázky- raz 
to je hudobná pedagogika . inokedy prohlé
my hudobných nástrojov a pod . 

Akú funkciu zohráva vzhľadom na hudob
ný život ministerstvo kult úry? 
- Je to predovšetkým donátor. Občas vidí
mc ministra kultúry. kto rý naprfklad na 
otvorení hudobného festivalu prednesie n ic
koľkb nevhodných slov. pretože hudbe nero
zumie. ale je jej p rajnc nak lonený. Má. sa
mozrejme. aj iné úlohy. Menuje šéfov. riadi
teľov štátnych ume leckých inštitúcií. naprí
klad Kráľovskej o pery, čo tiež nechodí bez 
problémov. Ale vo Svédsku sa všetko rieši 
konscnsom: každý má možnosť vyjadriť svoj 
súhlas a lebo sa dištancovať od rozhodnut ia . 
T . j . niet di rcktív. i keď nic jc 'rnožné celkom 
vyl úč i ť politiku . 

Vrát'me sa do našej reality, ktorá je pre te
ba akýmsi návratom do minulosti; vtedy si bol 
v Bratislave príslušnlkom generácie, ktorá 
bola nositeľom hudobnej avantgardy v ť:SSR. 
Dnes tvoju tvorbu prakticky nepoznáme. 
Akým smerom sa odvtedy vyvinula? 
- T ažko povedať ... Asi by som sa za rád il 
medzi ekle ktikov . Bo lo to ta k aj v minulosti: 
vždy som bol zvedavý a vždy som bol o tvore
ný. epridržiaval som sa ur~itého štýlu . lebo 
som nikdy ne mal do ť di ciplíny alebo úcty 
voči sk ladateľským systémom. Do tejto ek
lektickej konštelácie sa všeličo vmestí: je to 
o tvorený štýl. kto rý sa ne ustále môže meniť 
a prito m zostáva sám sebou . Je to paradox. 
a le ja v pa radoxy vcrfm. Zaradenie skladate- . 
ra však skôr závisí od uhla pohľadu iných. 
Spomínam si. že som v Berlíne svojho času 
napísal trio pre plechy v domne nl. že bude 
zn ieť veľmi židovsky a nakoniec ma presved
či l i o tom. že je janáčkovské ... Inak. pokia ľ 
ide o moju osobu . vždy som považoval za 
najdôlcžitejšf problém vlastnej identit y, 
u mrh znásobený židov~tvom . Uvedom ujem 
si. že človek sa nemôže s tať tým. čim nic je. 
pre to je jeho prvoradou úlohou nájst' a po
znať seba samého. V tom mi nesmierne po· 
mohla e migrácia; mu cl som obstM bez ba
riér. bez spoločného nepriateľa . 

Myslíš si, že teraz, v novej s ituácii, ťa budú 
hral' opät' aj v ť:eskoslovensku'! 
- Teraz nastane hodina pravdy. Už nikto ne
bude môcť povedať. že ho ne hrajú lebo je 
Ž.id . nckomunista alebo e migrant a pod. Buď 
sk ladba niekomu čosi dá. alebo nie . a v tom 
prípade sa treba na vec pozrieť rea listicky .. . 

Pociťuješ horkosf, či krivdu v súvislosti Hž 
s tým, čo sa u nás odohralo pred vyše dvadsia-



liml rokmi a teba primälo opustil' vlast'? Ako 
sa stavlti k problému rehabilitácie za to, že si 
po svojom odchode bol vylúčený zo Zväzu? 
- To. za čo by som mal byť rehabilitovaný, 
som osobne už nezažil. To ma nebolelo tu , 
bolelo iba v prenesenom slova zmysle vonku , 
pričom išlo o viac než o púhe vylúčenie zo 
Zväzu: ja som bol vylúčený z republiky. 
V súvislosti s tým som prežíval traumu väčši
ny. alebo aspoň verkej čast i emigrantov. kto
rf mali desivé sny: snívalo sa mi často. že som 
doma. v Ceskoslovensku a nevedel om. ako 
sa odtiar dostanem von. Spájalo sa to s ob
rovským strachom. Prebúdzal som sa rozru
šený a pociťoval som potešenie z toho. že 
som bol tam, kde som bol. Trvalo to n iekoľ
ko rokov a ako vysvitlo neskôr v emigrant 
ských kruhoch, boli tieto sny dosť obecné. 

Očakávaš teda akési pardón za to, že si mu
sel odisť? 
- Súvislosti sú také široké. že za to nik to 
vlastne nemôže. Keby som bol dôsledný. mu
sel by som s takou trpkosťou začať už od roku 
1944. A kam si mám chodi ť pre takéto ospra
vedlnenia? Občana možno rehabi l itovať , čle
na zväzu možno rehabilitovať. ale skladate ľa. 

ktorého nehrajú preto , lebo je .. vymazaný" 
zo všetkých zoznamov, jeho noty sú pod 
zámkom a snímky nejestvujú . už ťažšie. 

Za celé obdobie odlúčenosti si neprerušil 
celkom svoje kontakty s Bratislavou. Predsa 
však teraz, keď máš možnost' opäť sa normál
ne stýkať so svojimi bývalými súputnikmi, va
rl nevzniká pocit, že vaše cesty sa rozišli do 
nenávratna? Vtedy ste boli jedna generácia. 
Ako to vidiš teraz? 
- Bol som dosť prekvapený. keď som si uve
domil , že oná generačná súdržnosť neprežila 
prfliš obdobie vysokoškolských štúdií . ani 
v podmienkach 'domácich: nic geografia roz
derovala ľud f. ale iné skutočnosti . Na jednej 
strane mi toho bolo ľúto. na strane druhej 
som bol rád , že som sa dostal mimo osobných 
konfliktov. lebo neviem, ako by som si bol 
našie l miesto v takých pomerne disharmonic
kých pomeroch. Tá disharmónia vnik la do 
našej skupiny tiež ako vplyv vonkajších o kol
ností. Vzájomné obviňovania určite ~úviscli 
so závisťou . podozrievaním z nečistých motí
vov konania a pod. 

Chorý systém, ktorý poznačil všetkých 
a Iba málokto mal silu na vnútornú nezávis
lost' voči rôznym nátlakom, represiám ... 
- Mám tu citát z knižky americkej psycholo
gičky Virginie Setureovcj Making Contact, 
ktorá sa zaoberá problematikou ľudských 

vzťahov . Z iSiel mi na um teraz počas môjho 
pobytu v Bratislave . Tento citát je pre tunaj
šiu situáciu vermi .aktuálny a vysve truje aj ve-

Jarmila Slmalová: Melódia domoviny, batika, 1971, venované Matici S lovenskej 1989 
Snímka archív HŽ 

ra diskusných príspevkov. ktoré odzneli na 
našom mimoriadnom zjazde. Mnohým dis
kutujúcim by iste po mohol porozumieť vo
jím vlastným výpovediam i spôsobu . akým sa 
s nimi hovorilo : .. Keď sa ľudia necítia jed
noznačným i , stávajú sa ich vzájomné vziahy 
sériou boja o moc a otázkou výhry a prehry. 
Majú málo príležitostí na vytvore nie dobrých 
medziľudských vziahov. Keď vzájomné vzia
hy pozostávajú v prevažnej väčšine z boja 
o moc. znamená to. že moc sa zneužíva ... 
Clovek potrebuje pociiovai moc a silu preto. 
lebo to je zárukou prežitia. Väčši na našich 
vzt'ahov a komunikácií podlieha tej to potre
be. Aby srne cítili , že môžeme prcžii . potre
bujeme pociťovať moc. to znamcnä . že sa 
musíme cít iť silnými. Sila je podstatnä pre se
baúctu . Aby sme mohl i mat' sebaúctu. musí
mc sa cíti i ~ i Inými . potrebujeme istotu. že a 
s nami počíta . Aby sa tak stalo . rnu~íme roz
víjať svoju osobnú zodpovednosť a podporiť 
v tom i druhých ..... 

Máš pocit smútku z pohl'adu na situáciu , 
ktorá donedávna poznačila náš život a ktorej 
dôsledky sa budú dlho odstrar,ovat"! 
- Moje pocity sú zmiešané: pocit radosti. že 
sa vytvorili nové predpoklady slobody a pocit 
ľútosti za tých štyridsai rokov ~pútanosti . 
z ktorých sa nemožno vyman iť zo dr)a na deň . 

Dncšnt'r ituáciu možno azda porovnai so si
tuáciou pri odchode do emigrácie - aj to je 
výzva na zmenu v hodnote ní. na prispôsobe
nie sa novým okolnostiam a podmienkam. 

Ale va~a ~ i t uác ia teraz je lepšia : môžete o ve
ciach sami rozhodovať. Clovck. ktorý emi
gruje. nemá čo hovoriť do podmie nok. v kto
rých ~a ocitol a trvá vcl'mi d lho. kým získa 
pocit . že sa na všetkom môžc ak tívnczt'rcastni t'. 
U mnohých z vils mi ale pr:ívc chýba olvorc
no~t'. uvedomenie si toho . .lc už netre ba ;Íko 
doteraz pri~pôsobova ť sa príkazom. nariade
niam zhora . Aj na našom zjazde ~om mal po
cit. že študenti hodili loptu a <,kladatclia sa 
r' ou pokú~aj ú hrať. ale t<Í lopta akosi nežije. 
Ncpociiujú radosť z hry. Bolo by žiadt'rcc -
a to je urči te pointa tejto novej \ ituáric sme
rom k demokracii. aby čím viac l'ud í ; ískalo 
prcwcdčcn i e. že sa s tou loptou možno hra i 
a že z toho nakoniec bude súhra. 

Pozastavme sa ešte pri zjazde. Domnievam 
sa, že pozorova tel' s inou optikou azda mnohé
mu neporozumel. Môže kvalilikovat' l'elé ro
kovanie ako zmysluplné? 

evicm. či na to môžem jcdnolOacnc od
povcdai. Zmysluplno i závisí od toho. z ko
ho h ľad í ka sa na vec pozcr<Í mc . O>obnc ~om 
na poobcd r,aj~om rokovaní zí\ kal dojem. že 
sa stil le hovori o pcniam ch a o 10m sa hovori
lo vždy aj doteraz. Takže ideológia predtým 
bola len krycím pláštikom na to . :-a by ' a za i~
tili pro~tricdky a zdä sa. že v tomto sme re sa 
nič nezmenilo . Vôbec \ a nehovorilo o obrov
skej zmene. ku ktorej prcdncd:\vnum došlo. 
Ako by to bola tá n,tjsamozrcjmcjšia vec na 
sve te . že skladate li a tcra<: m(lžu ~ lobodne 
rozhodovať o tom. ako ~a chct'r zorganizovať 

Wien modern po druhýkrát 
Keď sa v minulom rok u uskutočni l vo· 

Viedni prvý festival súčasnej hudby s názvom 
Wien modern , naznači l jeho umelecký riadi
teľ dirigent Claudio Abbado základný pro
gramový cieľ - predstavova i diela . ktoré vďa
ka svojej kompozičnej kva lite majú perspek
tívu pret rvať v trvalom repertoári. Tohto ro
ku sa popri hudbe stalo súčasťou festivalu 
i výtvarné umenie , divadlo a literatt'rra . Festi
val Wien modern 1989 (29. IO. - 2. 12.) pre
zentoval predovšetkým štyroch autorov -
Friedricha Cerhu . Sofiu Giubaiduli novú. 
Bruna Madernu a Karlhcinza Stockhausena. 
popritom najatraktfvncjšími podujatiami 
tohto roku boli tie. ktoré dali priestor objed
naným dielam - opere Beata Furrcra Die 
Blinden {Slepí) a dielu Herberta Williho Der 
Froschmäusekrieg (2abomyšia vojna) . 

V predpremiérovom rozhovore v budove 
Musikvercinu vo Viedn i som mala možnosť 
s ledovať osobnú. svoj ráznu výpoveď ~k rom
ného mladého skladateľa . Herbert Will i 
(1956) pochádza z Voralbergu. Jeho i ivotná 
filozofia spočíva vo viere v ticho. v možnosť 
náj sť tvorivú silu v mlčan í a čakan f. V jeho 
hudbe sa premieta analýza zvukov a napätí 
i tých najjemnejších prejavov prírody. Festi
valom Wien modern objednané dielo vzniklo 
z inšpirácie gréckym textom a jeho nemec
kým prekladom Georgom Ro llcnhagcnsom 
z roku 1595 (názov Froschmcusclcr) . 2 abo
myšia voj na je určená pre sprechgesang. tri 
orchestrálne skupiny a magnetofónový pás. 
Premiéra sa konala 29. l l . 1989 vo veľkej sie
ni viedenskej Spoločnosti priateľov hudby. 
účinkovali dirigenti Claud io Abbado. Mat
thias Bamert a James Judd so sólistkou-he
rečkou Barbarou Sukowou. ktorá nahrala 
i zvuk na magnetofónový pás . Podstatou 
atrakt ívnosti skladby bola jej vnútorná dile
ma - pekný text a zlý obsah. Vojna zvierat. 
zhora sledovaná bohmi . ktorf v konečnej fá
ze zasahujú do priebehu prfbchu a pomáhajú 
vyhrať žabám, vyjadruje zmätok a sústavný 

UŽ 
boj a súboj dnešného sveta. Hudba Herberta 
Will iho, ktorý sa svojím skladateľským ru ko-____ /. 

pisom hlási k sonorizmu K. Stockhausena. je 
efektnou konštrukciou cillivého a vnímavého 
umelca plnou nápadov a dramatických na
piit í. Krásny príklad prcnc~enia .. vnútorne 
počutej" hudby do spracovávaného libreta . 

Viedenská Státna opera si objednala pre 
festival Wien modern operu od švajč i arskeho 

sklada teľa Beata Furrcra ( 1954) . žijúceho od 
roku 1975 vo Viedni. Die Blindcn (Slepí). 
Furrcrovo prvé cc lovcčcrn~ hudobno-drama
tické dielo . vzniklo na texty Maricca Macter
lincka. Platona. Friedricha Hôldcrlina a Ar
thura Rimbauda. Inscenáciu pripravil sklada
teľ (hudobné naštudovanie). Rcto icklcr 
(réžia) . Alfons Schi lling (~céna) a Gabriele 
Jacncckc (ko týmy) . Vokálny \ Úbor sólistov 
viedenskej Státnej opery spo lupracoval s or
chestrom Spolkových divadiel (Bundc~thca
tcr). Jadrom námetu drámy je problematika 
fyzicky i psychicky slepých. cftiacich prftom
nosi jediného viclomého : j cdi n~ ho. ktorý 
mohol zhl iadnuť všetky ich činy. ale zá roveň 
i jediného. schopného vyvie~i <: ostrova sle
pých celú kupinu ncvidomých. ktorých jed
nanie je motivované túžbou po ~vctlc a po
znan!. Beat Furrc r rozvíja svoju hudobnú te
óriu extatického výrazu pro~trcdn íctvom li
chého zvukového obrazu. Používa sprcchgc
sang. rytmické štrukt t'rry. charakteristické 
pre konkrétne scény, objavujúce sa v pri ebe
hu celej opery. vokálne pasáže sa ~pravidla 

opakujú i v orchestri . Furrcr zápasí s nadča
sovým problémom jednoduchou hudobnou 
rečou . ešte jednoduchšou scénou i režijným 
stvárnením . Jeho moderné hudobné divadlo 
vhodne zapadlo do prostredia viedenského 
Odconu. priam prcdurčen~ho pre moderné 
divadlo (ako dobre by tam vyznela Hostina 
J . Beneša!). 

Hudobný život Viedne žil svojím intenzív
nym te mpom i pomimo medzinárodného fes
tivalu súčasnej hudby. Zo širokej ponuky 
som si vybrala tri operné predstavenia - kaž
dé z nich zaujímavé . ba lákavé prominent
ným e~b adcním . zaručujúcim i reprízam prí
chuť premiéry. Mária Stuartovna Gaetana 

Donizettiho (JO. l l . 89) lákala hlavne prcd
stavitd kou anglickej kráľovnej Alžbety 
v u~obc Agnes Balt a. nemenej tfalšími 
~pcvákm i ako Mara Zampic ri v úlohe 
' kót'>kcj k ráľovnej Milric. ako i mužskými 
spevákmi Eduardom Gimc nczom. Manfrc
dom l lcmmom a Han~om Hclmom. Pri me
rane jednoduchá ~céna . pomerne \latil:kä ré
žia da li ce lkom vedome pric~tor prckr<isnym 
melódiám Donize ttiho dicln. V tomlo divn
dlc m:1 hudba naozaj absolt'llne prvcns1vo 
a podporená pcrfc kciou naštudova nia je zil
rukou nezabudnu teľného z<Ížitku. polllania 
a poučen ia . Hoci všclci traja hlavní prccbta
vitclia boli indisponovaní. bol ich ~pevácky 
výkon 'pri búdajúcim časom a ' námahou vy
naloženou na sústredený prejav čora/ lepší. 
Agnc~ Baltsa je hrdou panovn íčkou . odho
dlanou na rázne činy rovnako ako je vášni
vou armcn. Mara Zampicri je jcmn;'r. citli
vá. oddaná. vokálne priliehavo pripravená 
na Donizettiho parti túru. Vytvorila priam 
vl;l\tný ~pcvilcky recitál v z:ívc rcčnom obraze 
3. dcj~ t va. odohr<Ívajúcom a na popravisku. 
Dirigoval Ion Marin . inscenáciu pripravili re
žisér Gri.;a Asagarov a ~cén ický výtvarn ík 
De,mo nd Hcclcy. 

Vicdcn~ká Státna opera uvádza v ~ t'rčas
nosti dve Musorgského opery - Chovanščin u 

v ~pol uprilc i s naším SFZ a Bori~a Gocluno
va. Godunova stván'íu jc Jevgeni j Nc,tcrcn
ko . ktorý je sugc~t ívnym a autoritatívnym 
vládcom. lnsccnäcia ako celok je kr<Í)nym di
vadlom. bohatou výpravou. <:názoni ujúcou 
lesk cárskej koruny. Predstavenie je naštu
dované v originálnej reči .' ru, kými umelca
mi Jurijom Marusinom (Grigo rij) a inou 
Tercnt jcvovou (Marina) v hlavných t'rlohách. 
Podotýkam. že všetci traja basi~ti kvalitou 
výko nu vysoko prevyšovali o~ta l ných sólistov 
(v úlohe Pi mena Goran Simic. v úlohe Varia
ma Gtintcr von Kanncn). Pod in~cc načný 
tva r sa podpísal dirigent Woldcmar clsson. 
rcži~é r Ono Schenk . ~cé nick ý výtva rník 
Gúntcr Schncidcr-Sicm,scn a auto r kostý
mov Leo Bei . 

a aké umelecké i občia r;t skc postoje budú za
s t ävať. Co prevládalo? ic radosi <: te jto no
vej silu<Ícic. ale Mrach . .lc ~a o nich ni!.. to ne
bude starai. nikto ich nebude honorovať . 

A vari sa opäi - ako doteraz - pri písaní 
o zjazde neuplatní overená novinárska čr t a. 
že všetko je v poriadk u. n ič zlého ~a nepriho
dilo? Kritické oko by ale ohjavilo všeličo. čo 
možno vytknú ť a tým by podporilo kladenie 
otázok. ktoré ~a predtým zamlčovali . a zjaz
de sa zi~ li mnohí príslušníci rôm ych generá
cií i svetonázorových a občianskych pozícií 
a mal som dojem. že staršf. ktorí z hl ad iska 
svojho biologického veku považujú túlo do
bu za uzavretú . sa na celé dia nie pozerali ako 
na cirkus. ktorý sa ich už ncvcl'mi týka - čo je 
pochopiteľné. Ale celkom mlad í neprišli. 
resp. ak tam boli . vôbec neboli prítomní ak
tívne . Problémy nikto ncvyhrocoval. čo mož
no stíhlasilo s duchom .. nežnej" revolúcie. 
ale hádam predsa mali do<,tai platformu otäz
ky politické. občia nske i c~lc tické . 

llol to zjazd jednej generácie .. . 
- Áno. Po tej to stránke som sa aj potešil. le
bo sa mi zdalo . že tzv. stratc n:í gencrilcia do
stala v tomto prechodnom období pozitívnu 
úlohu - rea l izovať prechod od \ t;rrého k no
vému. 

A na záver: poznáš slovenskú hudbu po
sledných dvadsiatich rokov? 
- Veľmi mälo. Fakt je . že do <:a hra n ič ia pre
nik{! veľm i málo našej hudby. To. čo som po
čul. ma nic vždy presvedčilo a pre kvapilo 
ma. prečo vysiela te taký 7viMtny výber. 

Co by si chcel poradil"! 
- Budú sa musici zmcni i formy \ pr<Ívania -
hudobný .livot sa nemôže odohrilvať na bilzc 
kamarátskych ~ t ykov . ideovej prí, lu;;nosti 
alebo int ríg. Snaha o maxim:'rlnu objektivitu 
je nesmierne dôležitá. i keď. pravda . veľká 
miera suhjektívno~ti ~a nikdy ncd{r vylúčiť . 
V tejto súvislosti je ncodmysl i tcľná kontrola 
akéhokol'vck monopolu. Na druhej st rane sa 
iažko bude zapfr'íat mcd<:cra <:a spoločného 
nepri ateľa . ktorý bol <:a v\e tko w dpovcdný. 
Varoval hy som aj pred st:ilc prok lamovanou 
nutno~tou dohäňa i západ - doháiíat aj \O 

zbytočným i chybami? Skôr \ i my,lím . .lc te
raz je ideálna ~anca čo najlcp<;ic využit pozí
ciu na šta rtovacej ploche. A bude treba vy
tvorit' ~ i dobrý managing: veď ~kladba je iba 
prvým č l :'lnkom rcinzca. na konci ktorého 
stoj í prijíma te ľ. Medzi tým v~ak je ~p lc t i tý 
komplex rea lizátorov - od nakladatcl'a . cez 
u~po r iadateľa. prípadne ro7h la~. nahnívanic. 
interpreta až po posl ucháča . Je evidentné. že 
v tom treba vedie i chodiť a to je úloha mana
gementu. u ná\ úplne zanedbaného hto to 

vše tko nebude jednoduché. 
Pripravila: ALŽBETA RAJTEROVÁ 

Beat Furrer. Snímka archív HŽ 

A nal..onicc tretie predstave nie . na kto rom 
~om \ a 7Účastnila. bez ktorého \ i mív~tcvu 
hudobnej Viedne ani nemožno prcdstavii -
Mo<:artova Figarova svadba. V rozkošnej 
podobe z .. pera" Petra Schne idera (dirigent) . 
v réžii dnes už nežijúceho Jeana Picrrca Po
nncllea . ~o zhorom pri praveným l lclrnuthom 
Fro~chauc rom . Zažii Luciu Poppovú v poMa
vc grófky. Gabriele Sima ako Cherubína . 
Angelu Mariu Blasi ako Z ut anku a Man
freda llcmma ako Figara - to má ~voje \pc
ciillnc čaro . Mozarta možno každým novým 
p,lču tím a prcžitím nanovo objavovai. nano
vo dychtivo akceptovai. mu\ Í v~ak byi tak
mer dokonalý. živý vo všetkych parametroch 
- hudobnom. výtva rnom. lucl~kom . ob•aho
vom. Garantom toho tu vo Viedni bola popri 
vynikajúcich výkonoch spomenutých sóli\ tov 
prcdov~ct kým práca Ponnellcovcj osobnosti . 

VIERA POLAKOVICOVÁ 
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ÚVAHA O DIELE GIJU KANČELffiO 
VLADIMÍR GODÁR 

\ prcd\ečcr 17. nmcmbra 1989 U\'iedol súbor tblblského Di
\&dla ŠOtu Rusta,cliho ' rámci S\'Ojho host'mania ,. Bratisla
H ' ShakellpcarO\u hru Richard 111. Odnížna, ne,·kdne pra\'
dhá a pôsobi\ á inscenácia tejto krutej drám~· o moel a násilí 
nadobudla dodatočne, , . kon~teláeii následnýeh udalostí 
u nás. ai ~ok~úco s~mbollckj· , j -znam. Za realb.a~n~· tím s11 
popri režisérfni Robertmi Sturuovi na pn·om mieste podpí
sal hudobn)· skJadatel' Gija Kančell. Nie náhodou: na rozdiel 
od bcincj činohernej praxe je ,. gruzínskom RichardO\·i hud
ba neodnnslitcl'nou, organickou súčasťou rdljného prístu
pu. Azda preto, ako i pre množsn·o asoeiácif, súvislostí l d&
llledko,, ,·yplj"V~úcich zo spomínaného časoprlestoro\ého, 
politického i kultúrneho kontextu, bolo toto predstavenie 
podnetom na uverejnenie Godárovej úvahy, prednesenej na 
Ú\Od skladatcl\kého seminára SHF' júli 1988. 

Korene gruLtn~keJ kultu ry ~ t ahaJU Jo praJ<I\ neJ muwlu,la. 
Tri tisícročia kontinu itného vývoja na vlastnom území tvoria 
z gruzínskeho národa jeden z najvýznamnejších nositeľov pa
mäti ľudstva. Dejepisci dokazujú kontakty sta rovekej Gruzie 
s Mezopotámiou , Chet itmi či antickým G réckom , myto lógia 
zasa prináša spomie nku na kolchidského kráľa Aiéta so súro
dencami Minóom a Kirké a dcérou Médeou vzbudzujúcimi 
strach v atických Grékoch. Takisto po>tava Prometea sa zjavu
je aj v gruzínskej mytológii pod menom Amirani. Prastaré sú 
aj prvé zmie nky o špecifike gruzínskej hudby- pochádzajú od 
Xcnofonta (4. st. pred n. 1.). 

Kultúrny vývoj pokračuje aj v novšej do be. G ruzia v roku 
355 prijíma k resťanstvo. má vlastného katholikosa. písmo od
vodené z biblického aramejského a vlastnú lite rárnu trad íciu 

. v dodnes zrozumi teľnom jazyku. Najviičší rozkvet predstavuje 
vláda dynast ie Bagratiovcov (9.-13. ' t. ). V čase vlády kráľa 
Davida Budovateľa a kráľovnej Tamary má Gruzia IO milió
nov obyvateľov a národ ný dôchodok mnohonásobne prevyšu
júci bohatstvo vtedajšieho Anglicka a Francúzska. Na akadé
miách v lkalto a v Gelati sa p rednáša kresťanská teológia. a le 
aj grécka filozofia. arabská ma tematika a astronómia i budhiz
mus. Tradícia náboženskej a svetskej lite ratúry vrcho lí cpo· 
som Sotu Rustavcliho Hrd ina v tigre j koži (koniec 12. st.) . 
v dobe. keď Dante a ni T omáš Akvinský ešte nic sú na svete. 
Konštantín nie náhodou v svojej obhajobe zavede nia písma 
pre Slovicnov uvádza a ko príklad národy s vlastnou písomnou 
kultúrou- Arménov, Pe ržanov. Abazgov a lbcrov (t.j . Gru
zíncov). 

Rozkvet končí však počas jednej z križiackych výprav. keď 
počas boja s Arabmi G ruziu nečakane zo severu napad ne 
Batuchánova horda , ktorá v rokoch 1230-40 ancktujc celú 
Gruziu. Nasledujúce storočia mocenských bojov. nájazdov 
a pov~taní znamenajú e!~Y postupnej genocídy gruzínsk~h~ 
národa jeho hospodárstva a kultúry Mongolmi , Tureckom , 
Peržanmi a cárskym Ruskom , kto rá končí pripojením Gruzic 
k cárskemu Rusku v roku 1802, pričom počet obyvateľov kle
sol na l milión. Anexia Ruskom znamenala popri relatívnej 
stabilite i koniec kráľovskej dynastie, rozpad šľachty a armá
dy, stratu cirkevnej autochtó nic. Genocída však pokračova
la aj v 20. storočí. Stalin v tragických tridsiatych rokoch ob
zvlášť podozrievavo postupoval voči svoj im rodákom - likvi
duje inteligenciu a v rokoch voj ny do prvých línií povoláva 
z 2 400 000 Gruzíncov 600 000 mladých fudf. 

Starobylosť a tragickosť sú základnými znakmi histórie G ru
zic. načrtnut ej pár slovami. Historický úvod je tu ncvyhnufný. 
Ak sa chceme pokúsiť o uchopenie nejakého javu, bez pozna
nia jeho histórie ncpochopíme jeho funkciu . A kľúč k javovej 
stránke predmetu spočíva práve v jeho funkcii. Charakte ristic
ké znaky predmetu. javu či umeleckého diela society sú pre
durčené funkciou. ktorú v danej societe plnia . A funkciu urču
je histó ria . 

Dnes nejestvuj ú potomkovia kultúrnej kontinuity staroe
gyptskej ríše. z ríše Chetitov sú le n historikmi rekonštruova
te ľné trosky. nejestvuje ku lt úra antického Grécka . Kultúry . 
ktoré takpovediac bez odovzdania štafety zmizli z povrchu 
zemské ho, nachádzajú archeológovia vo všetkých svetadie
loch. O tom , že Feničanom vďačíme za peniaze, vieme od ar
chco(ógov. nie od Feniča nov. Základná o tázka pri úvahe nad 
gruzínskymi dejinami je: ako je možné. že gruzínsky národ eš
te vObcc jestvuje? Odpoveď je jediná: napriek stáročia trvajú
cej genocíde si dokázal vytvoriť také integračné činite le a inšti· 
túcic. ktoré mu umožnili prežiť imperialistické chute všetkých 
mocných všetkých čias a vďaka nim i v najne priaznivejších 
podmienkach umocniť ná rodnú svojbytonosť a osobitosť. Kult 
minu losti . ľudskej veľkosti. kult svätcov. veľkých predkov. 
kult Rustavcliho- to všetko sú fo rmuj úcc faktory myšlienky 
národnej svojbytnosti . Úcta k práci rúk, úcta k dieťaťu a trva
losť morálneho kréda a sta li chrbticou jedinečnej tradície. 
Eposy, poézia , hudba , spoločenské rituály. náboženský život , 
umenie. mýty tvorili po s t áročia vyhladzovania kostru konzer
vovaných prejavov ná rodnej svojbytnosti . Spomína l som Rus
taveli ho Hrdinu v tigrej koži. Kým pre Európana sú jeho eu
rópski pendant i - Pieseň o Rolandovi či lyrika truvérov- len 
názvom z dejín literatúry a okrem špecialistov by sotva-kto ve
dcl spomenúť meno čo len jediné ho zo stoviek provcnsálskych 
lyrikov. v Gruzii sa i dnes usporadúvajú s(•ťažc v prednese toh
to 6 348-vcršového e posu spamäti a trubadúrska dvornosť sa 
stala trvalým znakom správania sa mu.la k žene. 

Ak teda národ príde o armádu. o .. bojovrtíka" a ko ochrancu 
ná rodnej svojbytnosti . ešte vždy jestvuj ú iné integruj úce spo
ločenské inštitúcie. Jednu z popredných úloh medzi nimi zo
hráva umenie. V dobe vazalského vzťahu k cárske mu Rusku 
G ruzia v 19. storočí kladie základy národnej kultúry v stále šir
ších kontextoch pre vznik nového univerzálne ho prejavu sto· 
jaccho n11 z<'lkladoch svetovej a národnej kultúry . In tegrácia 
európskej kultúry do gruzínskej prebie ha po celé 19. a 20. sto· 
ročic. Proces integráci~ priniesol dnes vynikajúce výsledky. 
Gruzínska fi lmová škola sa stáva vo svete pojmom už v šesťde
siatych rokoch nášho s toročia. poprední gruzínski umelci- re
žiséri G. Danclija, T. Abuladze. O . losc liani . R. Sturua, pro-

zaici O . Ciladzc. T . C iladzc. C. Amiredžibi. N. Dumbadzc. či 
skladateľ Gij a Kančcli - priniesli diela svetového významu. 

Základná otázka neznie: aká je národná kultúra? Odpoveď 
nic je: aký národ , taká kultúra . Základná o tázka znie: akú 
fu nkciu má kultúra v národe a ako ju chápu predstavitelia kul
túry národa Kultúra sa pre predstaviteľov kultúry môže stať 
i celoživo tným válovom. ale i predmetom najvyššieho národ
ného uvedomenia. svedomia a cti . ak vieme. že práve kultúra 
môže byť záchra nným lanom pred úpl ným zániko m národa. 
Umelec túto otázku dostáva v dvoch podobách. Jedna znie: 
a ké umenie po trebuje vláda v národe. druhá: aké ume nie po
trebuje národ. Sťast ím by pre umelca možno bolo. ak by odpo
veď na obc o tázky bola rovnaká. Taká doba však v deji nách 
ešte nebola. Vláda má vždy tende nciu chápať umenie ako de
ko ráciu a tváriť sa. že iné funkcie p re umenie nejestvujú . Ak 
umelec s touto požiadavkou súhlasí. celkom iste sa stane maj i· 
teľom prideleného válova. no pre národ sa stane zbytočný a 
začne skutočná degenerácia umenia. O. Kokoschka odpovedal 
radikálne: .. Všetko o ficiálne umenie je gýč." Pripomeniem len 
svedectvo auto ra o 600 rokov staršieho. arabského histo rika 
lbn-Cha ldúna o funkcii poézie v priestore vekov: .. Poézia bo
la archívom Arabov. lebo zahf a1ala ich vedy. dejiny a ich mú
drosť. a súťaži li v nej najpoprednejší A rabi. Zastavovali sa na 
trhu v U káze. aby tu prednáša li svoje verše a každý predložil 
svoju tvorbu kritike významných a rozhľadených osobností. 
Po tom nastalo obdobie veľkej kráľovskej autority a mocnej 
dynastie. Arabi prcdstupovali pred voj ich kalifov s oslavnými 
básňami a kalifovia sa im La ne štedro odmeňoval i podľa kvali
ty básní a podľa postavenia auto rov .. . Hlavným podnetom pre 
básnickú tvorbu sa stáva žobranie a vyhľadávan ie priazne. lc· 
bo te n cieľ. ktorý videli v poézii starí Arabi. už dávno zanikol. 
Preto teda poprední ľudia zača li nad poéziou ohŕl1ať nos." 
( Ibn C haldún: A I-Mukaddima). Ná rod teda panegyriká nikdy 
nepo treboval a nepotrebuje. Národ po trebuje umenie. ktoré 
na jednej strane dokáže prekonať limitné príkazy doby a klásť 

o tázky podstatné a na druhej strane umenie. kto ré sa čestne 
môže postaviť zoči-voči umeniu národov iných. Národné ume
nic teda je paradoxne to umenie. kto ré za svoje prijme aj kaž· 
dý iný národ. A národ vždy dosia ľ vede l ľahko rozlíši ť, či ume
Ice odpovedá na o tázky podstatné alebo na pokyny svoj ich 
chlebodarcov. 

T áto méta umenia sa stala aj cieľom umeleckej generácie. 
kto rá sa v ZSSR zapoji la do života v šc~ťdcsiatych rokoch . kto
rej predstavite ľom je aj Gija Kančcli. St a robylosť a tragika
to sú aj dva hlavné záchytné body. k toré pri dotyku vnímame 
v prvom plänc. V rämci Gruzic sa za cieľ postavi la konfrontá· 
cia gruzínskej ku lt úry s un iverzálnou. Tak ako gruzínski fil mo
ví režisé ri opierali svoju poetiku. remeslo i výpoveď o kľúčové 
výpovede svetovej fi lmovej tradície, či gruzínski p roza ici s i 
mera li sily v konfrontácii s najväčšími zjavmi lite ratúry. tak aj 
s tvorbou Kančclih6 sa nám spájaj ú najväčšie zjavy e uró pske j 
hudby- spqmcnic m len Beethovena a Stravi nského. Zoznam 
jeho diela nepozná .. oddychové" sk laJby. Celá jeho tvo rba je 
zamera ná len a len na osový žáner európskej tradície - symfó
niu a operu . Je autorom deviatich orchestrálnych skladieb 
(z toho sedem symfónií) . jednej kantátovej a jednej opery. To 
je všetko. Táto ťažisková orientácia na podstatné. takpovediac 
bytostné veci sa premieta aj J o samotnej štruktúry Kančcliho 
výpovedí. Pri jeho symfóniách takmer nemá zmyse l hovoriť. 
ako sú urobené: snáď len zistíme pri10m. že ho nezaujímajú 
problémy dvojitého kont rapu nktu . apli kácie národné ho fol
kló ru či dramaturgie sonátovej formy. Zauj íma ho výsledok 
výpoveď. kto rej s ncomylným citom podriaďuje orchestrálne 
médium. Jeho au torská oricntäcia i rukopis s(l od samotn ých 
počiatkov osobnostné a všetky jeho diela nesú pečať mnoho· 
ročnej práce. ná mahy a premýšľania. hoci ~ám autor nám 
k nim v nijak:om auto rskom odkaze nedáva nijaký kľúč. Kan
čcl iho nezaujímajú hotové recepty. analógie s tvorbou iných 
autorov ne nájdeme. Bytostná sugestívnosť skladieb. vyžarujú
ca z dramaturgickej neomyl nosti . ostane asi navždy jeho osob
ným tajomstvom . Jedinä vcrbalizácia. na kto rú sa zmôžeme 
poznajúc auto rovu druhú tvár - tvorbu pre film a pre divad lo 
- je ko nštatovanie montážnosti výslednice. ako by išlo o postup , 
vychádzajúci z povahy filmového umenia. a nic o postup vlast· 
ný vše tkým procesovým umeniam . Už som v súvislosti s Kan
čcl i ho hudbou opisova l tzv. Kulcšovov e fekt- je to pojem fil. 
movcj teórie. Režisé r mú ho tový záber smejúceho sa dieťaťa : 

' ak prcdcň dá záber prírodnej scenérie. zmrzl inára či tečúceho 
potoka - vj.dy vznikne inä významovosť. kto rej podstatou je 
asoci ačné (montážne) spojenie oboch záberov u diváka vďaka 
asoci ačnej schopnosti č loveka. Pri Kančc l im by sme moh li ho
voriť o prenose Kulcšovovho efektu do hudby. Jednotlivé frag· 
mcnty skladobné ho celku majú svoju au tonómnu hodno tu . 
kto rú však transformuje vyššia súvis losť. ktorej súčasťou sú. 
Sčítavaním kompozičných plánov vzniká mnohovrstvovosť 
ko ntextové ho násobc nia. ktorá je aj zák ladom pocitu ncoby
čajnej boha tosti a l'udskosti Kančeli ho výpovede. Iba zdanlivá 
.. jednoduchosť" môže zastrieť lck{1rnickc váhy odmcriava nia 
všetkých prostriedkov skladby a vyt voriť zdanie akejsi p rimár
nej prostoty. Prostota je však východiskom. nic cieľom. Ak 
hovorím o prostotc východísk. treba 'i uvedomiť. ~c umelci
sk ladatelia či poeti -vybojúvajú najviičší boj práve s o ricn tá· 
ciou svojej redukcie. s dosiahnutím tej fo rmy mate riá lu . ktorá 
je chcená a nic tej. ktorú materiál diktuje sám prostredníc
tvom konvenci í technologického myslenia ; hovorím o vybojo
vancj prosto tc bccthovcnovskcj Piatej symfónie . p rosto tc. 
ktorá nenechá nikoho na pochybách. že ide práve o neho. pro
stole. zdôraz•1uj (accj integráciu . 
Ďalším asociujúcim aspektom Kanče liho tvorby je akási ar

chctypovosť výpovede. Kančcl i vďaka svojej koncepci i hudob
ného času a primárncmu dramatizmu vytvára napriek bohatej 
mnohovrstvovosti konfrontácií materiálu kompozičné situá
cie. p ri ktorých máme dojem. že sa mohli odohrať dnes. včera 
či pred státisícmi ro kov - jeho agresivita. nežnosť či smútok 
majú chuť čis tej vody. ktorá je iste stálym sprievodcom člove
ka, tak ako i drá ma. kto rá ich konfl iktným postave ním vzniká. 
Kozmologický dojem nadčasovo ti spätý so zastavením času 
možno chápať ako obyčaj ný kompozičný postup. či fígeľ na 

získanie percepcie poslucháča. ale aj ako symbol .. večného ja
viska" . na ktorom sa odohrávajú zrážky ľudských túžob. snáh, 
svetla a tmy. 

Nepoznám hudbu. kto rá by spája la väčšie kontrasty. Spolu 
tu jestvujú najväčšie protiklady. či už výrazové (forte. piano). 
štruk turá lne (diatonický me los. klast.:r) alebo časové (ne ko
nečný čas a najbytostnc jšia prítomnost) . K tomu treba prirátať 
rozmer času histo rického- koexiste nciu najstarších a najnov
ších štruktúr. To všetko sú orientačné súradnice širokej kon
cepcie Kančeliho sveta. Nedá sa ibn pochopiť. ako je možné. 
že sa umelecký celok z nich vystavaný. nerozpadne. že sa vo 
svoj ich protirečen iach umoc11uj ú a n ic vylučujú. Kančcli ho 
symfónie sú akýmisi jednodejstvovými drámami odohrávajuci
mi sa na javisku večnosti. Riešia eleme ntárne. takpoved iac 
clemcntové konflikty. konflikty Bytia. ktoré auto r stavia vždy 
nanovo podľa nového scená ra s ncutlchajúcou silou výpoved
ného majstrovstva. 

Pri svojom prvom stre tnutí s Kančc liho hudbou som dosta l 
strašnú chuť o nej písať . ve rba lizovať ~voje zážitky. Dnes však 
pri p ísaní cítim veľké rozpaky. Vcrbalizáciou . popisom mate
riálu . postupov či situácií sa k skladbe (či k svojmu záži tku 
z nej) nepri bližujcm . ale sa vzďa l'ujcm. Pomcnúvan ím mojich 
asociácií seba i druhých pripravujem o ich vlastnú rcintc rprc
táciu Kančcli ho sveta. Cím hlbšie jeho hudbu poznám. tým 
väčšiu nechuť cítim k slovám . kto ré b\' som mal na ňu vzťaho
vať. Mám pri slovách dojem akejsi ·zbytočnej improvizácie. 
kto rá v naj lepšom prípade uráža posolstvo Kančel iho hudby. 

S istým pocitom zbytočnosti možno hovoriť aj o iných aspck
toch ."trcbárs o tom . že hoci jeho tvorba začína v oných povest· 
ných šesťdesia tych rokoch. nevieme u rčiť jej vziah k onej hu
dobnej explózii. ktorú šesťdesiate roky predstavuj(• . vymedziť 
jej miesto pomocou barlí výpožičiek a tendencií. Možno hovo
riť o tom. že snáď ako jediný skl ada tel z dnešných pii ťdesiatni· 
kov nemusel niesť ťarchu zme ny o rientácie. ktorá sa stala pre 
jeho súputníkov osudovo konfliktnou . že nemusel niesť muči· 
vosť proble matiky zmen y o rientácie a novej voľby a nového 
scbadcfinovania. Snáď i preto. že si svoju voľbu vede l mučivo 
a v oveľa väčšej o pozícii voči dobovým tendenciám vybrať sám 
ove ľa skôr a v mladšom ve ku ako ostatní kolegovia. Možno 
hovoriť o tom . že hoci sám kedysi mohol byť svojou tvorbou 
terčom posmechu na ava ntga rd istických prehliadkach (či pri
najmenšom nepochopenia a zncuznania). v osemdesiatych ro
koch sa bez zmeny orien t{lcic ako bývalý outsider stal vlastne 
avantgardou dneška. pričom svojím postojom ovplyvnil zme
nu orientácie viace rých význačných ~kladatcfov našej súčas
nosti . Nechce sa mi ani hovoriť o konfrontáci i jeho tvorby s ná
zorovým poľom prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych ro
kov. ktorého pó ly tvori li prívrženci tzv. avantgardy a tzv. ko· 
mu nikatívnosti (N. B. v ZSSR sa presnejšie hovorilo o kon
junkturálnosti). ani o ~ýči tl..ách hcdoniLmu či po pulizmu. 
s ktorými sa jeho tvorba stretáva a ktoré pramenia skôr z hlu
chosti ako z názorových pozícií. Konfrontačná mierka .. av.ant· 
garda : komunikatívnosť" sa pri jeho tvorbe sama hanbí za ne
kompetentnosť. 

Preto som sa zmohol len na zdôraznenie otázky auto rského 
postoja. Kančcliho riešenia a odpovede na o tázky doby vyplý· 
vaj ú z funkcií. ktoré umenie v gruzínskej kultúre plní (hoci 
sám bol obviňovaný z odnárodnenia). z funkcií. ktoré Kančcli 
sám umelecké mu d ielu pripisuje. Tieto odpovede majú žriedlo 
v tradíciách morálneho postoja gruzínskeho umelca a akýsi 
druhotný prameň v snaženiach o vlastné slovo. kto ré sa 
v ZSSR sfo rmovali začiatkom šesťdesia t ych rokov. keď došlo 
k ce lkovej humanizácii chápa nia umenia. cieľov i prostriedkov 
tvorby. Humanistická o rientácia. vyhýbanie' sa okrajovosti. 
tendenčnosti a príkazom doby. pokus o h ľadanie odpovedí na 
bytostné problémy človeka sú aj naj\'ýznamncjším prínosom 
gruzínskeho ume nia do pokladnice rudskcj kultúry. 

Súčasná estetika na desiatky vyratúva funkcie ume nia 
v spoločnosti . počnúc hrovou. zábavnorckrcačnou cez estetic
kú až po poznávaciu. Celkom v svojej pýche však zabudla na 
funkciu. ktorá stála pri kolíske umenia . či už v podobe hry. ri· 
tuálu alebo mýtu. Je to fu nkcia integračná. Ak mýtus. rituál. 
hra či hádanka mali na ú~vitc ľudstva i ntegračnú funkciu. na
priek d lhému diferenciačnému vývoju oná pôvodná integračn á 
funkcia ncvymizla. Hoci skrytá. neprestala byť oným osovým 
argumentom pre samotnú existe nciu umenia. Možno vďaka 
tragickosti histórie gruzínske ho nť1roJa ostala v jeho umení 
ako pe rmanentne prítomný ideál a je aj najviičším darom. kto· 
rý nám - rozorva ným ľuďom 20. storočia - gruzínske umenie 
a Kančeliho hudba dáva. ale aj hl avná lekcia. kto rú si z nej 
ako tvorcovia môžeme odniesť. Nemusíme sa od neho učiť. 
ako písať dvojhlasný kontrapunt aleho ako inšt rumcntovať. 
a le sa vďaka ne mu zamyslief nad tým. čo vlastne píšeme a 
na čo to je ... Hudba je tým. čo zjednocuje,"- týmito slovami 
čínskeho mudrca Si-ma T siena končí Stravinskij Hudobnú po
etiku . Toto zjednotenie je aj oným pramc11om č is tej vody. 
ktorú nám všetkým poskytuje gruzínske umenie. či už v podo
bc Abuladzcho a Scngclajových filmov. C iladzeho prózy alebo 
Kančcliho hudby. Za onú le kciu veľko,ti ľudského ducha. kto
rá je v gruzínskom umení všadeprítomná. by som sa tu chce l 
hl boko poďakovať. Lebo samotné riešenie je prenosné: na de
zintegráciu- chorobu nášho storočia - nám všetkým gruzínske 
umenie dáva liek. je ním integrácia. ktorá pramení z postoja 
gruzínskeho ume lca k umeniu . sve tu . Bytiu . k scbc .samému. 

Dante v Čonviviu napísal: .. T reba vedieť. že slová Písma 
možno chápať v štyroch významoch a tak sa aj majú interpre
tovať. Prvý je doslovný a nehovorí viac ako písmená. Druhý je 
alegorický. skrýva sa pod plášťom poetických rozprávok- je 
pravdou skrytou pod príjemným klamstvom. Tretí význam je 
morálny - k nemu sa maj ú na svoj úžitok čo naj usilovncjšie 
prepracovať čitate lia ... Stvrtý je anagogický. t.j. je nad význa
mom . zjavuje sa. ak sa Písmo- ktoré dokonca aj v doslovnom 
zmysle poukazuje na večnú dokonalosť - vyk ladá v duchov
nom zmysle ." Ak sa chceme pokúsiť o interpretáciu Kančeliho 
hudby. nesmieme zabúdať na onú danteovskú ante rpretáciu 
a zoh ľadniť všetky jej aspekty. Podľa ~lov samotného Kančeli-

ho. hudba má totiž byť .. rozhovor s Bohom a nic so sebou sa- HŽ 
mym" . 


