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Ak chceme pochopiť prítomnosť, musíme poznať minulosť.
Ak si dnes chceme hovoriť pravdu, musíme poznať aj nepravdu.
Len tak môžeme nájsť cestu do
budúcnosti, ktorá by mala byť
zmysluplnou premenou poznaného na kvalitu činov. Zverejnením správy rehabilitačnej komisie z rokov 1968/69 a výňatkov
z hlavného referátu zo IV. zjazdu Zväzu slovenských skladateľov (str. 10-11) chceme najmä
mladšej generácii sprístupniť
základné materiály, ktoré charakterizujú osudovosť historického vyvoja daného obdobia aj
v oblasti hudobnej kultúry.
R.

Snímka V. Kassay

Ako d'a ej v hudobnom školstve
Hoci výsledky československého hudobného školstva všetkých stupňov
aeboli v minulosti vždy zanedbateľné, ukazuje sa teraz pri dôkladnejšej
analýze, že aj v tejto oblasti bude čo naprávať, prehodnotiť, vylepšiť. Keď
te budúcnosť hudobnej kultúry spočíva vo veľkej miere na kvalite hudobaého školstva, chceme tejto problematike na stránkach nášho časopisu
Yenovať dostatočný priestor. Po rozhovore s novým riaditeľom Konzervatória v Bratislave (UŽ 6/ 90) uverejňujeme o. i. aj rozhovory s reprezentantIli vysokého hudobného školstva v Bratislave.

PERSPEKTÍVY
HUDOBNEJ
FAKUL1Y

VŠMU
O budúcnosti hudby na Vysokej škole mú·
zických umeni sa pedagógovia i študenti Hudobnej fakulty už dávno intenzívne zamýšl'ajú. Ich želania, plány, sny nadobudli v uply1Uiých týždňoch konkrétne form y. O čo ide?
- sme sa spýta li de kana H F VŠMU, doc. dr.
RUDOLFA BREJK U, CSc.
- Rád by som zdô raznil silné seba uvedomovacie te nde ncie na Hudobnej fa kulte,
ktorých kon kré tnym preiavom sa sta l návrh
na rozdelenie te rajšej VSM U, zastrešujúcej
d1e fakult y: hudo bnú a divadelnú . Z myslo m
tohto návrhu je vytvo riť sam osta tnú hudo bnú
I}IOkú školu s dvoma fa kulta mi - hudo bno u
a tanečnou (do te raz existovala iba tan eč n á
katedra v rámci Hudo bnej faku lt y). Prirodzene, táto skutočn ost' by sa m ala o dz rkadlii
ap·budúcom názve š koly.
Táto požadovaná zmena nesporne pred pokladá zložité schval'ovacie procesy a orgallilatné operácie ...
-Na Hudobnej fakulté prebehlo už p rvé
kolo: doča sn á akademic ká rada (ako najvyšš í
01gán fakulty) posúdil a a schválila ná vrh , vyhotovený osobitnou ko misio u . Za je ho rea li!Xiu sa vyslovila drvivá vä čš i n a pedagógov,
lludentov a zamestna ncov Hudobnej fa kul ~- Máme tiež súhlasné sta novis ká mnohých

zícic voč i rekto rá tu. Pod ľa nás by ma lo ís ť
nielen o a uto nó miu de facto. a le aj d e jure,
pre tože právna subjektivi ta prispe je k väčšej
pružnosti (o dbt'1ran ie d voj s t upňovos ti riadenia, pria me kon ta kty so za hr ani č í m . zníženie
stavu administratívy a pod. ) .
Nie j e samosta tná škola ekonomicky ná roč
nejšia, čo v s ú čas nost i nie je nijako prít'ažlivé?
- Na prvý po h ľad to vyzerá ta k , ale vstupná e ko nom ická expe rt íza, ktorú sme vykonali , dokume ntuje. že zatia l' by sme vyst ač i l i
s do terajším rozpočtom aj v prípade naštartovania sa mostatne j hudo bnej vysokej ško ly.
Akým spôsobom sa zmeni vnútorná štruktúra terajšej Hudobnej fakulty po osamostatneni, ako sa zmenia , resp. rozš íria študijné
plá ny, jednotlivé odbory?
- Aj naša ško la musí reagovať na nové
sk utoč n os ti , naj mä zriaďova n ím nových štud ijných odborov a zame raní. M yslím p redovšetkým na ob l asť dl ho obchádzanej cirkevnej hud by, ďa l ej uvažujeme o hudobnej réžii , muzikále, manažérstve atď .. takže spolu
s m yšlienkou osamosta tne nia ide ruka v ruke
aj ko ncepcia rozvoja samostatnej vysokej
ško ly, kde počít a me so zásadnými zme nam i.
C hýba ná m aj štude ntský o rc heste r. zbo r.
M yslím si, že osamosta tne nie ško ly bude výrazno u motiváciou , stimulom , p ri aznivým
pre štude ntov i pedagógov ško ly.
Vami vymenované iniciatívy však nie sú fi.
nan čne nen ároč n é .

vynikajúcic h umelcov, napríklad Má rie Kišoňovcj- Hu bovej . E ugena Suc hoJ) a, Ladislava
Slováka , Bo hdana Warcha la, Il ju Zelje nku ,
Pe tra Mic halic u a ďal š ích . Náš návrh podporili aj kolegovia z pražskej AMU, Slovenská
hudobná únia , kolegovia z ko nzerva tó rií.
Tento vzácny súzvu k je podľa môj ho názoru
presve dč i vým dô kazom to ho, že ide o správnu vec. O našej iniciatíve sme už informovali
Ministerstvo ško lstva. mlád eže a te lesnej výc hovy. Pravda, musia sa k nej vyjadriť všetky
z ú čas t n e n é stra ny, zastLl pené v cc loškolskcj
dočas n ej a kademickej rade.
Ako sa stavia Divadelná fakulta k vášmu
návrhu?
- Zat i a ľ svoj postoj a rtikulova li jej zástupcovia tak , že nevid ia dôvod na rozde le nie
ško ly a naše argume nty nepovažujú za dostač ujúce. Po dľa nich noYý vysokoškolský zá- ko n v budúcnost i umožní väčš iu sa mo sta tn os ť fakú lt , ktoré sa dostanú aj do oovcj po-

- Nebude sa vše tko zavádzal' h n eď . zo dňa
na deň. Aj ke by sme sa neosamosta tnil i, postup ne by došlo k rozvoju, k rozšíre n iu fa ku lty. Ministe rstvo ne môže p rcdpokl ad ai. že
status quo b ude večn ý. Na spoločens kú obj edn ávku v každom prípade bude me musict'
reagovať. Protiargume nt e ko no mickej n á roč
nosti perspektívne neobstojí, veď v budúcnosti všetky školy musia rá t ať s nárastom č i n
no t i. C>a lcj: do nového vysokoškolské ho záko na bude pojatá formul a o samo fin a ncovan í. Pre urč itú ob l asť č innost i ško ly si vie me
pr eds t avi ť vytvore nie sa mosta tných fi nanč n ýc h zd rojov. Myslím na príklad na vytvorenie abone ntných koncertov. pori ad a nic špecializovaných seminárov, tvorbu scénickej
hudby pre amaté rske ( neskô r i p rofesio nálne) divadelné súbory. myslím na ponuku rôznych projek tov. napríklad na pomoc rozvíjajúcej sa este tickej výchove na gymnáziách .
ale aj na rozšíre nie neustá le sa zvyšuj úceho
záujm u o štt'1d iu m zah raničnýc h štude ntov

•

u nás- tu sa naskytá prípadne aj možnost' založe nia devízového konta.
Zaujala ma vaša zmienka o plá ne založil'
vlastný odbor pre cirkevnú hudbu . Povedala
by som: konečne . Avšak práve vzhľadom mt
42-ročnú uml čanosť tejto sfér y sa vnuc uje
otázka, či b ude možné nájst' u nás kvalitnýc h
pedagógov niele n pre interpretáciu cirkevnej
hudby, ale aj pre liturgiku , históriu cirkevnej
hudby a pod.
- Naše o tvára nie sa Európe s počíva ko nkrétne vo v y h ľa d ávan í ta kých partnerov,
ktorí nám v zač i a tk oc h pomôžu. Pre ob l asť
cirkevnej hudby môžeme preto využit' ko nkré tnu ponuku z Rakúska - z Vied ne alebo
i z d ružobného mesta Grazu , kde tieto odbory majú boha tú trad íciu . Uvažujeme o vyslaní mladých ašpi ra ntov a asiste ntov na zahrani č n é ško ly- o ni budú v budúcnosti tvorit' základ nových o ddelení u nás.
Hovorili ste zatial' o príchode zahranič ných
štude ntov do Bratislavy. Ako chcete riešiť zahranič né študijné možnosti pre vlastných posluch áčov?

- Aj tu sme už prešli od záme rov k č in o m .
Najbližšie má me d o Ra kúska. kde kyvadlo vou dopravou do Viedne, organ izova no u ministerstvom školstva, už vysielame sk up inu
študentov, ktorí obstá li aj v jazykových sk úškach . Uvažuj e me aj o spolupráci s vysokou
školou v Grazi. Má me tiež uzavre tú d ohodu
na jed e n dl hodobý štud ijný pobyt s viedensko u vysokou ško lo u , kto rý chceme obsadiť
pos l u c h áč k ou p re odbor muzikálu .
Spominali sme niekol'ko u nás doteraz m álo
frekve ntovaných odborov . Z dá sa mi , že existujú ešte ďalšie zanedbávané špecializácie.
V oblasti interpretácie m yslím na za meranie
na hudobnú avantgardu a n a druhej strane na
starí• hudbu , kde sa v budúcnosti už ne možno
s poliehať na samoštúdium nadšencov, ako je
tomu u nás doter az.
- T o z rejme ukáže čas . Musíme vyr ieši ť
najprv to, čo je p re nás najdôležitejšie. Nevylu čuje m , že dôjde a j k to m u . Veď nic sme
celko m bez trad ície - ex ist uj e u nás Musica
aete rna a ďa l š i e podobné aktivity. T reba
nájsi l'ud f. ktorí o ttliO ob l asť prejavia záujem. A k sa nájde vhodný partne r zo zahraničia , n i č ne brá ni rozvoj u aj tejto oblasti.
Zaujíma ma študijný odbor hudobná teória. V minulosti sa hovorilo o paralelite i konkurencii voči odboru (dnes už katedre) hudobnej vedy na FFUK.
Po kračovanie na 4. strane

Máte problém? - Zmeňte myslenie ...
VNÚTORNÝ
"NÁVRAT
K JEDNEJ
SUTAZI"
""
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Otvorený list Niny Kramárovej jednoznatne vyznieva ako obrana posli/ vedrícej Ko ncertné/ro oddelenia Slovkoncertu. llk sa potrebovala k problemmike svojej ini titrície a k svojmu miesili v nej - vysloviť, bolo by
etickeji ie napfsať swnostamý materiál, bez
zneul itia mena kritika. Tým, te vytrlrla m oje
my.Wenky z kontexlll a vysvetľuje iclr ..osobným postojo m" (i ked' odvolávajúc san a itr.~ti
tríciu)- v podstate namierila ostrie proti sebe.
Objektívny názor po nec/rajme na illleligenmélro čiwteľa, ktorý si lro iste vytvorí porovnwrfm oboclr materiálov. Nevnucujme mu
nejaké osobné podtóny.
Môj názor k problematike slovenské/ro interpretattrélro umenia je známy a jednoznač
ný. Publikujem /ro dl/ré roky pravidelne
v dennej. odbomej tlači, v rozlrlase. v sril•islosti s najrôwejifmi hudobnými produkciam i
(recitály, prelrliadky, ILÍťtde, cyklické koncertné produk cie, abonentné koncerty ... ). Slm•koncertu som v niclr venovala mimoriadnu
po zomosť (zvlá!ť v rozlrlase!?!). Posledný
komplexnejif názor som prez.e/l{ovala l ' o bIfmom analytickom materiáli po Prehliadke
mladýclr koncermýclr wneiCOI' l ' Trenčiwr 
skych Tepliciaclr /98() na ~llán kach /-lrulobnélro l ivota.
A ko vietci 1•ienre, slo1·enské koncermé
umenie, tak ako celý tivot, preclrádza vývojovými peripetiami. lnštitrície srí povinné reagovať na nové siwácie a adekl'átne iclr vkomponovať do svojiclr dramawrgickýclr koncepciE.
Je to otázka prrdno.1ti, aktutílnosti, nwnosti
obhájenia dobré/ro mena takejto inititrície.
Kaldý , kto dllrodobo sleduje tento proces.
musí zauja ť názor k perspektfl•e, n eod1 •olá vať
sa na minulosť. Pripomeiíme si slm •á pána
prezide/l(a Václava /lav/a: ..Nelime srí čas
nmt'ou , ale lmdrícnosťou ". A lrudba je neodmysliteľnou s ríčast'ou livow. Teda dotýka
sa to bytostne aj jej.
Ak budem mať prfle fit01ť (totii ak dowanem skutočne pozvanie tra wwrdania týclr komisí, ktoré Nina Kramárová uvádzala) , uv fltmr otvorený dialóg m edzi 1•Ietký mi pozvanými, k torE sa prakticky či teoreticky dl/ré roky
z aoberajú slo l•enským koncertným umenfm.
Fo mw otvorené/ro lisw nepol'lržujem za
adekvámu pri rieiení tejto problematiky.
ET ELA CÁRSK A

POZNÁMKA

Pred necelým rokom som ~a za Stranu ; lobody zúčastni l na X III. M edzinárodnom fc~
tivalc ml ádeže a študent stva v K ĽD R . Ako
veriaci ~om rcnc ktoval i na jeden L. bodov
fcMivalového progra mu - návštevu improvit.ovancj bohoslužby v j ed inom, nedávno
a narýchlo postavcnom katolíckom chráme
v ~cvc r ncj Kórei. Keďže budova i navštívcné
podujatie neslúžili inému, než rek lame na
,.ľud s k é práva'· v podmienkach totalitného
spol očcn~ké h o systému (v KĽDR nemaj ú jediného vysvätcného k aiaza), n ie k o ľk o desiatok kórejských žien a pä ť č lenov našej výpravy (medzi nimi katolfcky ka1az a biskup pravoslávnej cirkvi) sme boli ob klopení temer
rovnakým množstvom novinárov, kameramanov. osve tľovačov, zvuká rov, at ď. , a t ď.
Pýtate a, čo má toto všetko spo loč n é s hudbou? Nuž okrem toho, že som naše kórejské
~pol uvc r iacc - na zák lade spo ľ a hli vé h o profc~ionál n e ho prednesu duchovných piesní podozrieval z č l e n st va v niekt orom poprednom tamojšom vokálnom telese, zauj ímavá
na celej prfhodc bola najtnä jej dohra v Bratislave.
Naši kórejskí priatelia sa tak č ini l i , že ohra.l modliaceho sa hudobného redaktora zo
Slove nska sa prostredn íctvom televízneho
vysielania dostal domov o n ie ko ľk o dní skôr.
ako jeho n osi t e ľ. A tak sa moj i kolegovia
bezprostredne po pr íchode do redakcie zavalili otázkami : Je 10 pravda, že si bol v kostole? Je totiž z toho ve ľ ký ... Naostatok som sa
dozvedel. že po odvysielaní i nk rimin ačn ého
~o tu dostal jeden z tajomníkov ZSSK U záchva t spravodlivého hnevu a v rámci boja
proti ópiu ľudstva sa iniciat ívne chopil úlohy
kádrovníka , aby na pôde zväzu pustil pa ľ bu
z ťa žkýc h zbra ní: Kto ho tam vlastne vyslal?
Veď je to provokácia ... a tak podobne.
To ľko teda fest ivalová príhoda i s vefkou
kódou. Dnes, po tak výraznej zmene dirigenta , č l e nov orchestra a najmii hraného repertoáru už poch opit eľne nie j e za ujfmavá. Doha predsa programovo diktuje menšej skupi ne našich s po l uo bča n ov požiadavku zmeny
myslenia . M ám teda vôbec právo asp01' na
nemý (adiv, ak sa v bratislavskom V cče rn fku
(19. 3.) pod transpa rentným titulkom H ym-

mas Svätému O tcovi doč ílam , že onomu
úradníkovi zväzu, wk an iciat ívne dhajúccrn u
o čistolll moj ich myšl ienok a ~k u tkov v duchu
vedeckého svetonázoru, s t ač i li iba tri mc;iacc na to, aby sa podieľal na dramaturgii a realizácii nahrávky plmnc vydávanej pri prílc-

l

'l '

žitost i návštevy pápeža Jána Pavla ll .? Mám
vôbec právo pop us ti ť uzdu svojej fa ntázie
a preds t avi ť si nášho hrdinu, ako trieli t.o
tranfckej schôdze rovno do nahrávacieho
štúdia O pusu , aby iniciatívne- veď ako i n áč
- skontroloval č i stotu nahrávky pápežskej
hymny? Asi nie. Doba pot rebuje v~e t ky pobl údené ovečky. , A i e predsa ... za ten svet sa
totiž neviem zbav i ť pred~tavy, čo by sa stalo,
ak by predošlú total i tu nenahradila demokracia, ale čosi ešte horšie, čos i . čo spoznala Európa pred štyridsiatimi piatimi rokmi. Veď
spo l oče n s k á požiadavka by bola navlas rovnaká: zmeňte myslenie ...
JURAJ DÓSA

DVERE DO EURÓPY
POOTVORENÉ•••
Zd:i ,a. te hrall\la"~c ~nrllerva tunurn chce de·
fin iu vne uhr:ilit :.me mv ~ u na ce>lll k ču najt:fl'kttv·
nej\1emu vJdda\,IIIIU . Jednou/ prvych l a,tovuSe~.
11:1/llaČUJUCI C h ~Oil ~l e tn ej\le ohr)'Y tychto >n:ttCIII.
hol aj trojd ňový vukalny interpretačn ý kur7 amc1id.ých 'pe vakov Barhury Mci\teiiiVt:J a Davida
Bendcru . ~tu r) '" U\~Uitlťmlnu púde ~~u l y' dňoch
12.-1-1. marcu IWO.
Je nuu1aj chvalyhudné. te !..nn/el vatôrium dukaJulo na nal,e pomery vcfm1 rýchlu 7urgan1zovat
pnduJalle pre ~ko lu pnnuJmen ~um n1e hctnc a organizačne náročné . V prichchu IO dní ml v.:fl.,nr)·
'ej ponuky 1iudncfa \lcdt:lhkéhn kmllcrvatória.
., ktorým m1~a Skula v pn,lcdnnm uhduh1 nadvw7a·
la priatehtvn (dulajmc. te 'a ča,um r<llvinic dn
(llil\lddncJ ' pol uplaCI.').J.IhCtpcélla ,.;,etk\ pulrch·
ne nál.:titll\li: ud vyheru frekventa nlm . propaga·
cic. honora wv. uhytuvania a mel ick}ch hu\t l at po
\uhla\ nadriadeného organu - rKlhnru l,knbtva
VmB. Pn po>lednc mc nov;mom' potd.enun konStalujcme, te i hyrokraticky l,imd má ut. ako vidnn. kratl,ic nohy! Za toto vl,ctkn \l knntcrvatónum
za.,lužl pnd č 1arknutú .. jednotku". Ale .. K cďte na
chyhach ,a učí me, p01rimc ><l na vec iiJ z negatívnej
\trúnky. PredovSetkým Je l,knda. te l,tudenll ncvyutlll 1111 vymedzený ča> :1\fXlň tuk . ako IHl\ÍUJuci
Skohtcha . Na IUtdicl nd tia kov. ne> Ú~trc den ých
a ča\to i vyruSují1cich (čo je na podohnych kurw<:h
v zahra n1čf nc my~ htcfn e 1 ) >a Amcnčama >vojim
pn; luchačo m maxim:ilnc venoval i a kur7y konč1 h
i u dve hodiny nc;k{lr. :l:111f, rm aktfvnych uča>trll·
koch hnln príliS haduť nc\l.u\enn>t ., tal.ymto >pú;ohom pracc: holi aky~i .. uhanhcn1", 7akríknuu,
málo priehnjní. či 7druvo dr7í, het amhíc1f vydoloval 10 \Cha maximum . Di ~kutub iln ý hol 1 výher
tiakm1 pr ipravcných :i rif :r mu1ikálovych pi c~n r.
Zrejme tu zohrala ~voju mlu aJ ču~ová tie>e rí . At
na pmlcdnu chv1fu ~a zauJcmCI dmvcdeli, te ~i maju pripraviť nejakú ;íriu a prcdov~ctk ý m ovládal
;l\ poň najznámcjl,f mu7ikálový repertoár. Nepripruve no'>t práve v tejtO ohlao,ti štude ntov hudohno· rlramatlck<!ho odboru I><JUkuzuje aj na pnmýlcnu
orientáciu týchto tiako' takmer vý lučne na čino
herne! herectvo a nic . ako hol pôvodný zámer, na
operetu u muzikál. Úalším handicapom pre našich
posl uchá čov bola ne7n:rln,t' ang li č tin y. l loci škola
zabezpeči l a t lmoče nie , r01hodne práve rečová ban éra bola n ajväčšou prektižkou hczpro~t redné ho
ko ntaktu a pružného reagovania (najmä, keď amc·
rické muLikálové picMJe '> pievali úča~t nfci v ;,lovcnči n c!).

Prvý krok ; mcrom do sveta urohilo teda aj brali·
konzervatórium. V nijako m prípade ho ne·
chceme označi ť 7a chybny! Naopak čí m viac budu
muť naši študenti možno.,( 7účast ríovať ~a na takýchto podujatiach, tým \kôr sa nám dvere do Európy, zatiaf len p<><ltvorené, roztvnria dol.o rán .
MARTINA HANZELOVÁ
~l avsk<!

BEZ TITULOV e~ Došlo do redakcie ~
Podfa lnfonnácie tlačového strediska SND z 22. marca ~lenovla
d etkých súborov Slovenského národného divadla schválili návrh nepouifvať v budúcnosti dtuly zaslúi llý umelec a národný umelec.

L. Korbat: Taneční hodina (snadné klavírní skladby v moderních tarytmech)
e M. Pelikán, K. Slavický, l. t.X~iH.~tr~me si spolu (2 - 3 violini) .
e J. Marcolová: Klavírní improvizace (Pro deti ptedškolního veku a žáky 1.-3. ročníku IŠU - metodicB
pro pedagogy)
e Z. Blažek: Maličkosti U.
timí skladbičky, pianoforte),
J. Feld: Dve partity pro zobcové
bo flétny ptíčné či hoboje)
e Z. ~sták: V. smyčcový kvartet - Labyrint duše (partitura e parti)
nečních

Spev a hudba im je potešením
Spev a hudba sú radostnou č i nnos ťou , ale
vážnou, c ieľavedomou a sú>tavnou
pov in nos ťo u . Ten to Komenského výrok sa
stal skupine pedagógov mollom n á ro č n é h o
experimentu s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy. Tak. ako už jestvujú škol y
športové , matematické a jazykové . na zá klade návrhu odboru školstva ONV v B a n ~k ej
Bystrici, schváleného MSTv SSR v septembri
1987, na Základnej škole na Kuzmányho uli ci v B . Bystrici - ako jedinej na Slovensku zača l o rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy. Už tretí rok ~a v uvedenej škole za
spolupráce so susednou ĽSU otvára vždy
j edna t rieda pre deti ~ určit ý mi hudobnými
predpokladmi.
Cieľom tohto špecifického vzdelávania je
z intc n lÍvniť rozvoj hudobných ~ch op n o~t í
a z ručnos t í žiakov, formovanie hudobných
vedomostí a názorov, zefek tívnenie prípravy
budúcich aktívnych hudobníkov.
Garantom vy učova ni a je tím vyu č ujúc i ch
z ka tedry hudobnej výchovy Pedagogickej
fakulty v Banskej Bystrici. ktorí ~a pod vedením PhDr. Evy Lang~ t e in ovcj , CSc. podujali
vypracovať a aj rcali7ovať hudobnovýchovnú
koncepciu. K ich tákladným úlohám patrí
vypracovanie u čeb n ýc h plánov, osnov. tematických okruhov. obsa hu. t.abczpečc n i a metodických materiálov. učeb nýc h pomôcok,
ako i systematické sledova nie a i1odno1cnic
zá rove ň

výsledkov rozšíreného vyučova ni a hudobnej
výchovy. Úrovcti amot ného vyučovania ovplyvti ujc schopná a svedomitá u č it eľka
Ľ. Fridmanová, ktorá zodpovedne plní náročné požiadavky experimentu.
O tom, že rozší rené vyu čova n ie hudobnej
výchovy má za ti aľ predpokladaný priebeh
i etapový výsledný efekt , svedč i a nielen lová
uznania mnohých hospituj úcich pedagogických pracovníkov, umelcov, ale prcdovšc,!l·
kým ~a motné vedomosti a schopnosti žiakov,
ktoré sú na neporov n ate ľne vyššej kvantitat!vncj a k va litatívnej úrovni . než u žiakov o tatných tried .
Pre ilustráciu n i ekoľko údajov z obsah u
doteraz realizovaného a žiakmi zvládnutého
u č iva l . a 2. roč ní ka : V prvom ro č n í k u 61 piesní, z toho 15 detských hier a tancov;
14 skladieb na počúva ni e ; intonácia l ., 2., 3.,
5.. 6. a 8. stupa'a durových stupníc s použitim
re latívnej solmizácie; zápis počutých melodických motívov a tvorba rytmicko-melodických štvortakt f v rá mci uvedených s tu p ň ov;
deklamácia i zápis rytmu zloženého zo š t v rťo
vých a osminových hodnôt ; improvizácia
vlastného sprievodu na det kých hudobných
nástrojoch; hra na zobcovej nau te - motívy,
piesne a sprievody potostávajúce z tónov c,

c. g. a; .. .
V druhom ročn í ku - 52 piesní. z toho
7 opier a tancov, 4 kánony a 5 dvojh lasných

piesní; 2 1 skl adieb na počúvan i e (prevažne
v k lavírnej in terpretácii vyučujúcej); intonácia a sluchová analýza rozšfrená o 4. , 7.,
~podn ý 5., 6., 7. s tu peň durovej stupnice;
tvorba r-ytmicko-melodických osemtaktových
hudobn ých viet . prfpadne i spolu s texto m;
hra na naute - predchádzajúci rozsah rozšírený o tóny d, f, h ; ...
Nic je. výnimkou. keď ~iaci sprevádzaj ú
spev svoj ich spolužiakov ncnáročn c upraveným , ale i vlastným improvizovaným spr ievodom na klavíri , nautc, husliach, prípad ne
i viacerých náwojoch s účasne ( každý je tot iž
zárovc a' i žiakom ĽSU). Ok rem in~trume n
tálneho sprievodu využívajú žiaci adekvátn u z n a losť hry na ,.svojom" hudobnom
nástroji i v prednese jednoduchých skladbič i ek, čo veľmi vplýva na ich hudobné cítenie.
lepšie chápa nie výrazových prostriedkov
hudby a poznávanie jednotlivých hudobných
nástrojov.
Rozvoj hudobnosti výrazne ovp l yvňuje aj
ystematické upla t ň ovanie pohybových č in 
nost í - hier a tancov, ktoré evidentne rozvíjaj ú najmä rytm ické cíten ie žiakov.
K najvýznamnejším faktom rozšíreného
vyučova n ia hudobnej výchovy patrí ak tívny
a tvorivý prístup žiakov k uče n iu , vzhľadom
na rozmanité hudobné činnost i , formy, hravé
postupy a variabi lné zostavy hodín . Vy u čo
vací proces sa vyznačuje bezprostrednou

spo n t á n n osťou a rados ťou z práce. Naprfklad
na jednej z hodín obsahovo orien tovanej na
.,hru na u čiteľa ", preukázali deti vo fu nkcii
učit e ľa (vystriedal sa temer každý) vera invencie, improvizácie. ktoré by bez náleži tých
hudobných vedomo tf a zru č n ostí neboli
možné. Obdivuhodné sú nielen ich hudobné
schopnosti , ale i pracovné zanietenie, radosť,
prekvapujúca disciplfna, vzájomná tolerancia a celková atmosféra na vyučovaní.
Žiaci radi predvádzaj ú svoje spevácke, int e rpreta č né a taneč né schopno>ti i na rôznych kultúrnych podujatiach v škole i mimo
nej , čo u pevň u je vzájomné priateľs t vo detí
a priaznivo formuje žiacky kolektfv.
K sv ia t očným chvíľam v triedach s rozšíreným vyučovanf m hudobnej výchovy pat ria
neformálne stretnutia popredných hudobných osob no ~tí a telies, na ktorých žiaci
osobne poznávaj ú a diskutujú so známymi
umelcami.
Slová chvály odborníkov i sa motných žiakov na adresu novokoncipovanej rozšírenej
hudobnej výchovy nielen zaväzuj ú, ale i povzbudzujú . Najväčším uznaním však bude
pre všetkých aktívnych pracovníkov experimentu ~k utočno~ť . k eď sa overený mode l
rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy
dostane čo najrýchlej'ic i na ďalšie ~ ko l y.
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Čarovanie s hudbou
Rozdávať rad osť prostredn íctvom hudby
patrí nesporne k veľk ý m da rom ducha . Ten,
kto nim o plýva , môže poved ať o se be, že koketuje s múzami. K týmto vyvo leným š ťas
tlivcom patri nesporne i J ifí Stivín, k to rý sa
spolu s Moyzesovým kvartetom predstavil
v rámci 3. abonentného koncertu - z cyklu
pre Hudobnú mlád ež. Z programu sme sa
dozvedeli hmlistý a rafinovane for mulovaný
zámer. Obrazy, do tyky a preme ny času ,
s podtitulo m spo l očná hra a im provizácia .
Dozvedeli sme sa i to , že J . Stivín bude hrať
na fl aute a iných d ychových nástrojoch
a okrem toho , že bude mať i slovný komentár
k tomuto konce rtu. Prirod zene, že n i č ne tu~i aci posluc h áč odchovaný na trad ič n ých
koncertoch vlastne ne mo ho l vedie ť , čo všetko sa za týmiJO informáciami skrýva.
Prvá polovica p rogramu bola v po dstate
tradič ná . Po s truč n ýc h a vtipných ko me ntároch J. Stivfna nasledovala hudba . Najskôr
Bocchcriniho Kvinteto pre zobcovú fl autu
a s láčikové kvarte to a vzápät í Flautové kvarteto KV 285 W. A . Mozarta . V oboch prípa-

doéh sme bo li svedkami hravého . vtipného
inte rpre t ač ného výkladu hudby. Ľa hk osť
a sa mozrejtposť dominovala v každo m o kamihu . Záver prvej čas ti programu však už patril ko mpozícii J . Stivfna s názvo m Preme ny
času . Tento titul auto r úsmevne uviedo l slovami. že skladba vznikla v rozpätí zme ny letného času na zimný. V podstate však ide
o typ meditat ívnej sklad by, s kade nciami.
akcentu júcimi impro vizáciu na fl aute . Do
hudby sa blahod árne vplietajú i prvky recesie
(záchvaty ka š ľani a . prerušované znením
fl auty , ,.zahrávanie" s témou Smetanovej
Vltavy ... atď) .
Druhá po lovica p rogramu bola už v p ravom slova zmysle improvizáto rským ko me ntovaním fragme ntov die l J . S. Bach a, l. Zelje nk u, B . Ba rtóka, A . Vivaldiho ... Tieto
vstupy J . Stivína tvorili vlastne voľn é cezú ry
med zi jedno tlivými skladbami.
Uzatvárali v procese doznievania pred ch ádzajúcu hudobnú atmosfé ru a zároveň p ripravovali pos l uc háča na vstup do nového hudobného sveta . T e nto spôsob n ačre l veľ mi

hl boko do tvori vé ho sveta J . Stivína a o bnažil bo ha tos ť jeho hudo b(lých pred stáv . Vzrušujúce bo lo vciťovani e sa do slovenských idiómov p red zaznením Zelj enkovej hudby.
s ce lo u ~k á lou výrazových a technických
efekt ov. kto ré ne ustá le p rekvapovali posluc h áča a o bo hacovali ho o zmysluplné hudo b né zážitky. Mo yzesovo kva rte to bolo J . Stivínovi d ôstojným partne ro m a pravdu povedi ac , bo la by veľk á škoda. ke by sa v di alógoch
n epo kračovalo ďa l ej . Skod a predovšetkým
pre pos luc h áča. ktorý takýto d ruh in terp retácie spoj ený s improvizáto rským d otvára ním
pot re buje . Približuje mu totiž interpre tova nú
hudbu . osviežuje a do tvára jeho myslenie
o hud be. ba priam ho nabád a s iah nu ť po hud obno m nástroj i a za ča ť hra ť. t vo riť. muzicfrova ť . T á nákazlivá ľa hko s ť . s akou sa zabával J . Stivín s h udbou, jednoducho pos me ľu 
je - veď vše tko je ta k ľa hk é a jednoduché .
No práve v tej detinskej hravosti je tajo mstvo ve ľkej inte rp retácie . pôva b tale ntu, je ho
m l ados ť . V ráť me hudbe jej ča ro a prežfvaj mc spo lu s ň ou tu božskú rozkoš z vytvárania . V take jto hudbe je d uch s lobod y. neustáleho rozhodovania . variab ility. spontá nnosti. ale i krásy .
Jl!lcké sthi n ovské zátl§le. Sn fmka archfv
IGOR BERGER

VENI: koncert novej hudby - ILUMINÁCIE ll
V rámci cyklu Iluminácie , zameraného na
prezentáciu med zižánro vých tre ndo v v hudbe, ktorého uspt>r i adat e ľom je O bKaSS III,
uskutočn i l sa ko nco m januára ko ncert skupiny VENI.
Avízový program sľu bo v a l v dobre premyslenej dramaturgickej zostave nejed en
bombó nik zo svetovej i domácej produkcie .
Úvodná krátka sklad ba Sund ance Kid was
Beautiful - Addltional Music (príd avná hudba) k Wllsonovej hre A Letter for Queen Victoria (1974) pre 2 nauty, klarinet, 3 husle
a violonf elo, ktorej auto ro m je ame rický
skl ada te ľ M . Galasso ( 1949) bola spo medzi
všetkých najjednoduchšia. Možno ju zarad i ť
do okruhu americkej min imal ( resp. repetitiv) music, pritom však k typove jedno duchším formám . Základný ko nštantne sa op akujúci model s ro táciou tó nov a stabilným rytmom v artikulácii p izzicato (no n arco) , nad
ktorým sa o dvfja me lo dická línia (unisono)
v legate a glissande (arco) , sú až prfliš primitívnym riešením . Skladba sa ta k pohybuje
viac v rovine gýču , č ím nepochybne bo la ľa h 
kým sústom pre pos luc háčo v .
Výrazom a orientáciou na ňu nad viazalo
dielo slove nského sklad a t e ľa P. Zagara
(1961). Ešte veľa §kvŕn a prázdnoty pre sláf lkové kvarteto, kto ré má však oveľa hlbší
emocionálny podtext. Vo ľnú obsaho vú súvislosť možno n áj sť vo veršoch R . Thá kura ,
z ktorých je odvodený jeho n ázov ("Ešte vera škvfn a p rázdnoty mám v h fbke svojho
srdca; neodh á ň aj ma kvôli nim a spár ich svojím ohňom " . )
V poradí treti zaznel Generalbass fOr kontinuierllche lnstrumente (basklarinet, violončelo) M. Kagela ( 1931). Skladb a je s účas ťo u
cyklu Program , ktorý pozostáva z ll k rátkych samostatných čast í (sklad ie b), inte rpretova te ľn ýc h aj nezávisle . Pri p rvom predvedení (v budove Ro zhlasu v Kolfne v roku
1972) boli poslucháči rozd elen i d o dvoch
miestnosti a hudo bníci prechád zali z jednej
sály do d ruhej . Po odznení jednotlivých súčast í (skladieb) pre rôzne inštru mentá lne
i vokálne obsade nie prebiehala d isk usia

J . Hudlik
s o becenstvom , čo tvo rilo dô ležitú sú čas ť
cyklu. Počas týchto d iskusii sa na te levíznych
o brazovkách, umiestnených v oboch miestnostiach , vysielala buď v minulosti alebo ešte
len v b udúcnosti ko ncertne realizovaná
skladba tohto cyklu- vzniká tak akýsi o brovsk ý kánon medzi minulým , sú čas n ým i budúcim dejo m. Gene ralbass na to mto koncerte
samostatne uved ený n ado budo l samozrej me
inú funkciu (v r ykie je v po rad í piaty) - bo l
akoby krátko u trúch livou predtucho u, n ič fm
(ani počas znenia, ani po odznení) ne ko me ntovano u.
Tvo rivá ko ncepcia P. Szymanského (1954)
(v mnohom podo bná s G od árovou) je odrazom . riešenia vzťa hu hudo bnej sú čas n osti
a minulosti, ale aj ne kon ve n čn é ho prístupu
k časopriest orovým re láciám a problému tektoniky v kom pozícii. IO kusov pre sláčikové
trlo pozostáva zo zdanlivo nesúro dých,
v priesto re ( lineárno m) rozlože ných prvkov
(motívov , tém , tvarov) , ktoré po istej dobe
za čínajú nadobúda ť zmysel.

Wallingerovo kvarteto vBratislave
Kruh priate ľov čes kej kultúry pripravil
v rámci svojich podujatí ko ncer t , v rámci
ktorého sa predstavili čle n ovi a Wallingerovho kvarteta z B rna a sólista Ja n áč ko vej opery, basista R ichard Novák. Nap riek mlad ému veku hr áčov kvarteta te leso pô sobilo
ako celok veľmi vyrovnane, technicky a výrazovo zohrato , preto v úvode spo me niem niekoľk o informácii z ich hudo bného curriculum
vitae .
Wallingerovo kvarteto má za sebou štvorročnú existenciu , kto rej poč i a tky siah ajú
k hodinám komo rnej hr ~ na brnensko m ko nzervató riu v triede R . Sťastného . Sólistické
kvality jednotlivých čle n ov kvarteta dokladá
niekoľko cenných úspechov na do mácich súťažiac h . Okrem M . Kováta, ktorý už absolvoval a pôsobí v Štátnej filharmó nii Brno , sú
ostatní hráči posluch áčm i J amu : P. W ailinger
(1. husie) je v druho m ročn íku , Jan Vašta
(2. husie) je poslucháčom tretieho ročn í k a
a J. Špaček (violončelo) popri štúdiu pôso b í

aj v brnenskej filharmó ni i. Teleso je ko mo rným sú boro m Štátnej filha rmó n ie Brno .
W allingerovo kvarte to zaujalo prvýkrát na
súťaži v Beethovenovo m Hradci v ro ku 1987,
o rok neskôr na Medzináro dnej sú ťaž i Pražská ja r 1988 získalo Cestné uznanie . Ko mornú hru si členovia zdo kon a ľova l i pod veden im Lubo míra Kosteckého zo Smetanovho
kvarte ta v Hudebn ím studiu C HF.
Na svojo m prvom bratislavsko m vystúpe ni
sa súbor predstavil programo m z die l
J. Brahmsa, A. D votáka a l. Hurníka .
V Bra hmsovo m 2. sláčikovom kvartete op.
Sl a D vofákovo m S l áčik ovom kvartete
G dur op . 106 sa je ho výko n vyzn ačoval zanietením, príznač n ý m najmä pre mladých
umelcov. Výko n kvarteta v jednotlivých
sklad bách charak terizoval plno krvný muzikantský zápal, zmysel pre romantický výraz,
vrúcna k a nta biin osť spevných línii i dramat i ckosť rýchlych čast í. V Brahmsovi zauj ala
predovšetkým 2. časť (Andante moderato),

Kanad ská skl a dat eľka A. C ameron ( 1963)
je u nás zatiaľ neznáma. Študovala u českého
e migranta (exula nta) R . Komo rousa a pôsobila ako klaviristka i hráč k a na bicfch vo viacerých rockových kapelách . Na základe jedinej
počutej skladby The Chamber of Statues pre
basklarinet, lesný roh, husle, kontrabas,
klavír a bicie možno predpoklada ť , že aj keď
živnou pôdo u jej je americká minima! a repetitiv music (tiež rocko vá sfé ra) auto r ka sa
snaží o ko ncepciu , stavajúcu na o riginálnych
náp adoch a mo me ntoch pre kvapenia (ne logické vpády, inštrum e nt ačn é i rytmické ,.náhodné " riešenia) .
Slzy pre sláči kové trlo o d čes kéh o skladateľa M . Smolku ( 1959) sú nosta lgicko u skladbou , vybudovanou z jedného základného
mo tívu ( príbuzné ho ľudovým p l ačká m ) technikou kánonu . Perma nentné opa kovanie
s detailnými zme nami sa postupne stáva naiiehavejšfm - nako niec dochádza k rezignácii , ale pocit strachu a neisto ty p retrváva aj
po odzne ní skladby.
The Viola In my Life pre violu a klavír
( 1970) od M. Feldmana (1926-1987) je typickou ukážkou jeho tvorby. Je to hudba ticha ;
od abso lútna (pomičky) , až po osamote né ,
v pianisime znejúce tó ny.
Hudba pre R . Dupkalu (altsaxofón, barytónsaxofón, husle, viola, 2 violonče l á , kontrabas, el. gitara, basová gita ra, akordeón,
2 syntetlzéry, vokál, tanček-ako recesia!) od
M. Burlasa (1955) zaznela na koncerte vo
svojej premiére až po desaťroč í o d svojho
vzniku. Dôvod om boli technické , ale aj po litické problém y, a tak v dnešnej d obe aj vďa
ka skupine VE NI bola skladba ko n eč ne uved ená (v preinštrume ntovanej po dobe) . Možno ju s určito u d ávko u zjednodušenia chara kte rizova ť ako
hudbu pútavú , živú ,
v ktorej sa cez autorovu oso bnostnú prizmu
odrážaj ú zú ročen é skúsenosti z minima!, repetitiv music, ale aj z rockového a folkového
žánru .
Na záve r koncertu bola priam sym bolicky
zaradená sklad ba C h. lvesa (1874-1954) s názvom The Unanswered Question, s d átumom

·v kto rej d ominovala precízna motivická práca. Celý Brahms sa vyznačova l uvážlivým
te mpovým riešením, bohato u dynamickou
škálou a výbo rno u súhrou. Ďalším číslom bol
cyklus piesni pre bas a sláčikové kvarte to od
Ilju Hurnfka Saio moun na texty Piesne p iesní. Po predný sólista J an áčkovej o pe ry Richard Nová k vyzd viho l prfzn ačn ú črt u Hurnfkovej vo kálnej línie s cito m p re neokiasicistické prvky, str i ed m osť výrazových p rostriedkov a istú zámernú t k li vos ť , až nostalgiu v d otyku s poetikou piesn í. Účinnou podpo rou bol sólisto vi výkon kvarteta, ktoré ho
party dop[ňali to nálnu zakotvenosť skladby,
citlivo rezonovali v úsporných harmó niách
a zvýraznili sýto u farebnos ťou najmä temné
nálady strednej čas t i (Amabile). Práve v tejto piesni, v sprievodných partoch n astáva !
akýsi "spo meiený to k" hudo bnej maté rie , interpre t ač n e vyjadre nej ako potl ače n á túžba ,
či ozvena vzd ialenej skut očnosti. Nástup
agogicky vzrušen ých úsekov v strede plnil
funkciu výrazového pro tipólu . Tretia Hurn fkova piese ň če rp a l a v me lodicko m i motivickom materiáli , okrem iného aj z vtáčích intonácií. Na jednej strane to mohlo vyp l ývať
z obsahu textu ( " hrdiičči n hlas siyším .. . ") ,
a lebo z " vyššfch" potrieb dramaturgie vý-

vzniku 1908! Krátka (5 min .) skladba napriek
d átu vzni ku pôsobí n eob yčajne súča sn e : ostinátny basový po hyb v sl áč i k o vo m kvartete
v tó nine G dur a nad ním v dychoch nepoc h o pi teľn é ( na tú d obu) ato náine postupy
v diso nantných intervaloch v odlišno m rytmickom a metrickom priebehu , predbehli vývoj o SG-80 rokov (anticipovali aj Novú h udbu i postmodernu !). Aj ko ntext , v a kom d ieio na koncerte zaznelo , potvrdil aktu á l nos ť
a jed i n ečn os ť tejto do dnes " nezodpovedanej
o tázky" .
A te raz k spomínaným skladbá m trochu
inak . Inter pre tácia vo väčšin e skladieb nepresahovala úrove ň amaterizmu. Horúcou
ihlou zošité ( naštudo va né) skladby skreslili
ich s k utočnú hodnotu. Najviac s náď utrpe l
Szymaóski, v ktorého d iele chýbalo vypracovanie kvality tó nu , presn osť súhry , sp rávne
poňatie dyna miky, súvisiace s te kto n iko u
a for mo u. Podobné výhrad y možno mať voči
Fe idmanovi (ešte máme v žive j p amäti uve d enie te j istej sk ladby skupinou AGON , kde
interpre t ,.nezabudo l" na prácu s tó no m) , ale
aj Smo lka a Came ron utrpeli. T o muto hodnoteniu sa s n á ď vymyká len interpre tácia
R . Šebestu , kto rý svoj nástroj ( klarine t , ale
aj bas klarinet a altsaxo fó n) ovláda pozoruho d ne po stránke technickej i výrazovej . U meleckým vklado m prispel dirigent
J . Baán, kto rý nespo rne už teraz p atri k výraz ným, sugestívne pôsobiacim d irigentským
o sobnostiam . Jeho vý kon sa v yznačoval presn osťou ;·suvere nit o u i auto ra t ív n osťou , strhujúcou niele n pre inte rp retov , ale aj p re divákov. Ním dirigované skladby G aiassu, Camero novej , Buriasa, lvesa, vyzneli ( aj napriek individuálnym inte rpre t ač n ým nedostatko m) priaznivejšie .
Ešte jed na poznám ka na okraj : v užšfch
kruhoch sú známe problémy d ob rovo ľn ýc h
združeni - akým je tiež VEN I, kto ré o proti
pro fesio nálnym te lesám so stabilným fi nančným príjmom , strácaj ú, p latfo rmu na pravidelnú prípravu (mno hí č le novi a si na živo bytie zarábajú hro u v jedno m i viacerých inštru me ntá lnych zoskupeniach) . Ako budeme
pr i stu po v a ť k rieScniu tejto otázky v budúcnosti ? Ak chceme kvalitu, mus íme ju vedieť
zapl ati ť ! Honos a li t art es ...

ZUZANA MART INÁKOV Á

stavby piesňo vé h o cyklu . Táto pozn a teľn á
č rta nija ko nepôso bila ilustratfvne či popisne , no nie je ani z rodu messiaenovske j metódy využívania tých to in š piračn ých zd ro jov.
Cyklus j e d n ozna č n e zaujal int e rpre tačn ý m
stvárnen ím, p redovšet kým je mne nuansovaným výrazovým od líšen ím poe tiky jed no tlivých piesni.
Na záver uviedli Wall ingerovci Dvo ráko vo
S l áč ikov é kvarteto G dur op . 106. A j tu sa
nap lno prejavila ich spontánna muzikalita ,
kto rú d o kázali vyu ž iť v prospech dvotá kovskej kanta bilnosti. Primerane vyzdvihli širo kodych osť a plasticitu spevných lín i1, no s rovnakým vzletom vyjadrili ro mantický dramatizmus rýchlych čast f. Všimla som si, že najmä záver y rýchlych ča st f kva rteta (nielen
v Dvo fá kovi , aj v Brahmsovi) svojim jednoz n ačn e strhujúcim vyznen ím párkrát "strhli"
zopár jedincov z publi ka k po kuso m o potlesk aj v strede skladieb. Nuž, a le schopn osť
vyp rovo kovať k po tlesku im vyčíta ť predsa
nebudem, pre tože to má aj iné príčiny . Cieno via kvarteta sa vyrovnali s úsmevom aj
s týmito vsuvkami , hádam ich to aj potešilo ,
lebo po h ľad do poiop rázd nej ko ncert nej siene Bratislavského hradu nebol veru inšpirujúci.
MELÁNIA PUSKÁSOVÁ

Ako d'alej v hudobnom školstve
Dokončenie

z l . strany
- V tomto smere došlo k 1ásao nemu hbtorické mu obratu vďa k a novému vedúcem u katedry hudobnej vedy FFUK , doc. dr. O. E.lschekovi , ktorý vid! špec1 fi cko~ť štúdia teórie
u nás a uznáva opods tatn e n o -.ť tohto odbo ru.
vhodne sa dopfňajúceho so Lameru ním štúdia hudobnej vedy na FFUK. Vytvori li sme
spol oč nú dohodu, vzájom ne ~m c otvorili posluchárne študentom par tnerskej ško ly. Teda
existencia študijné ho zamerania hudobnej
teórie , u nás d lhší č as spoc h ybňovaná resp.
pozastavená . už nic je otá7na.
Aké sú predstavy a požiadavk) t a neč nej
katedry na vytvorenie samostatnej fa kulty
v rámci novej vysokej §koly?
- V s ú časnost i sa pr i kročilo k tv01be resp .
k pretváraniu učebnýc h pl ánov a o~ n ov , čo ~a
ostatne odohralo na vše tkých odborných katedrách , aj za pomoci expertov mimo ~ ko l y .
R átame s väčš fm prílevo m študcntO\. so zvýšením počtu pedagógO\ a pcr, pc kt1vnc
i priestorov , v súvislosti s pokl ačuj úwu rckonštrukciou budovy H udo bnej fak ull} na
Zochovej ulici .
Na záver: méte za sebou pr" é ' lohodné prijfmacie pohovor y. Ako d opadli?
- Doteraz sme bo li limitovaní s mernými
číslami , čo zna menalo mo.lnost' p1.ijat
3(}-40 uchádzačov . To hto 1oku sme plijall
celkom 60 posl uch áčov - všetkych . kto rí vyhove li na tale ntových s k ú~kac h . Vcmnc. že
zvýšenie počt u štude nt ov bude mať p riaLnivý
vplyv aj na zvýšenie zdravej ume leckej ko nkurencie - v to m najlepšom slova zmysle.

MUZIKOLÓGIA
NANOVO
V dňoch 19. a 20. februára t. r . usporiadala
katedra hudobnej vedy FF UK VIl. sympózium mladých muzikológov na tému H udba
a jej Interpretácie v minulosti a súčasnosti.
~tudentl l mladí muzlkológovia sa k danej
problematike približovali z rôznych aspektov
- filozofických , estetických, historických
l praktických. Súčasťou sympózia bol aj koncert (Musa antiqua Sloveniae) a round-table,
na ktorom sa ~tudenti i pedagógovia host ite ľ
skej i host'ujúcich kutedier z Brna , Prahy,
Krakova l Budapešti vzájomne oboznamo' ali
so Atudijnými plánmi i for mou ~t ú dl a hudobnej vedy, ktoré sa nn všetk)•ch katedrách
v ť:SFR vlastne mJn0\'0 konštituuje. Keďže
Ide o zásadnú inováciu, požiadali sme nového
ved6ceho katedry h udobnej ved y n a Filozofickej fakulte l lniverzity Komenského d r. Oská ra Elscheka o krátky rozhovor, týkajuci sa
uvedených zmien.
prenatných polltick}ch a ~ po
zmien uplynulej jesene stali požiadavky ~tudentov , k toré sa vo veľkej miere týNa

počiatku

ločenskýc h

kalí zásadnej reštrukturalizácie vysokmkolského štúdia v smere zvý~nej miery §tudent~kej spoluúča~ti na jeho formovani a predovšetkým zvý~nia požiadaviek na úroveň
a kvalitu vyučovacieho procesu. Výsledky
týchto snaženi sú vkobecne známe. Ako sa
prej avili a prejavia konkrétne v oblasti §túdla
hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK?

- Podobne ako ostatné katedry, aj katedra hudobnej vedy {kto rá sa v dôsledku zmien
vyč le nila z katedry ume novednej) b ude o
fo rme a n{lplni štúdia o dboru rozh od ovať sama . Týka sa to študijných plánov, dfžky štúdia i ďa l~ích otázok. Sú časne sa ruš! väčši na
predmetov tzv. spol oč n éh o základu , ktoré
Studento v veľ mi za ťažova l i, budú nahrad ené
uče ln cj š ími do pl ň ujú cimi odbormi , napr.
všeobecnými kultúrnymi dejinami, filozofiou
u pod . Stúdium hudobnej vedy a m usí stať
celostnejš ím . t.j . študenti musia do stať prehľad o v~etk ýc h oblastiach hudobnej vedy
a v tre ťo m ročníku b y mohlo prí sť k intenzívneJšej špecialiLácii buď v oblasti hudobnej
h istó n e, ni ekto rej zo syste matických discipHn alebo etno muzikológic. Ďalšie hradisko,
ktoré sa bude upl a t ňova ť . je intenzívnejšie
štúd1um praktických a hudobnoteore tických
predmetov. ktoré sú predpokladom úspešného štúdia hudobnej vedy. Toto bude hrať
úlohu :tj pri p rij ímacích skúškach, t. j . bud e
~a vo vä čš ej miere ako do teraz dbať o to . aby
tie to požiadavky boli splnené. Takisto v budúcno sti nebude d irektív ne urče n ý limit poč
tu prijímania u ch ádzačov o štúdium hudobnej vedy. ale iba p ribližný rámec, aby o kone čnom počt e prijatých poslucháčov rozhodova la vý l učne kvalita a splne né predpoklady . Z áucjm o štúdium hudobnej vedy bo l aj
v minulosti veľký- pomer prijatých k pri hláseným bol l :2, resp. 1:3.
Ak sa pri prijlmacich pohovoroch bude požadoval' vyšSia miera hudobných predpokladov, resp. pripravenosti , budú azda znevýhod není absolventi gymnázif pred absolventmi kon:r.ervatórif , ktorí sa už tradične
v pomerne veľkom počte o toto ~túdlum uchádzajú ...

- Samozrejme. pre štúdium hudobnej vedy sa nemožno rozhodnúť zo dňa na de ň bez
predchádzajúcej prípravy a hlbokého záujmu. V tom nikto nebráni ani gymnazisto m,
kto r! majú možnosť študovať na Ľ.SU a lebo
súkro mne .
V uplynulých rokoch sa hudobné veda študovala v kombinácii s vopred určený m
Iným §tudijným odborom, pričom možnosť
výberu bola pre poslucháča vylúčená. Ako to
bude vyzeral' teraz?
- Aj v to m - buď v kombinovanom štúdiu
alebo v jednoodbornom št(tdiu , o ktoré nám
hlavne ide- sa budú reš pekt ovať návrhy katedry a záujem študentov.

Katedra hudobnej vedy, podobne ako v§etky vysokmkolské katedry, sa v ďaleko vä&j
miere ako doteraz má stat' vedeckým pracoviskom, ako je to nakoniec všade na svete.
Aké sú konkrétne predstavy'!
- Čfm kvalitnejšie sa robí základný výskum aj na vysokých ško lách, tým kvalitnejšia môže byť výučba . V minulosti vyso ké ško ly túto či nnosť vykonávali málo alebo vóbec
nie , lebo nemali na to podmienky - absent ovali akékorvek fin ančné prostriedky na výskum , na literatúru. n a základné vybavenie.
Ani štúdium hudobnej vedy nie je mysliterné
bez základného technického vybavenia. Dúfajme, že tu dôjde k zmene . Aby sa vedecká
činnos ť umožnila, treba splniť aj ďa l ší pred poklad, to tiž aby učit e li a neboli časovo preťažení a aby do svojej výskumnej p ráce mohli vo vyučovacom procese zapoj iť aj štude ntov. Pravda . to , čo sa od päťdes i a t ych rokov
likvidovalo - vysoké školy ako vedecko-výskumné centrá - . nebude možné zrekonštruovať ihn eď- pot rvá to určitý čas .
Pohfad do novovYI)racovaného, vefmi širokospektrálneho študijného plánu odboru hudobná veda mi nedá nepoložil' otázku, či sa na
jebo realizáciu dajú zabezpečiť pedagogické
kádre?
- Personálne problémy budú vo všetkých
odboroch . Predovšetkým bude treba zame rať
interných pracovnikov na kľúčové problém y,
bez ktorých sa vyučovací p roces nedá realizovať. na d r uhe j stra ne budeme p roblém rieš iť krátkodobými zmluvami . J edným z cierov
nášho odbo ru v b udúcnosti bude zabezpeč iť
takú kvalitu a hfbku štúdia , aby sa absolventi
mo hli zapoj iť aj do pedagogickej p ráce -t.j .
treba vytvoriť a istentské miesta a pod. Sko la
sama sa bude mus i e ť pos tarať o svoj kva litný
pedagogický dorast. Ďalej. pravda , máme
snahu , i keď možnosti zatiar n ic sú príliš verké, zabezpeč iť pedagógov prípadne zo zahran iči a , ale aj z .Prahy, Brna - t. j . dopln iť plnenie učebného p lánu aj touto fo rmou exte rnej
prednáškovej či nn ost i . Inak by sa daný u čeb
ný plán nedal zvl ád nu ť . Zdôďra z1,uj em: hlavným cierom je čo najvyššia kvalit a prednášok
a celé ho vyučovacieho p rocesu .
Na sympóziu mladých muzlkológov sa už
zúčastnili pedagógovia i študenti
pražskej a brnenskej muzikologickej katedry,

p rípade výchova hudobná a v širšfch súvislostiach výcho va estetická teda nemôže by ť len
zá l ežit osťo u ministerstva kultúry. Finanč n e
by sa na výchovných ko ncertoch malo rovnym dielo m po di era ť aj ministerstvo ško lstva
a napo kon aj také inštitúcie , ako je Sloven~ ká hudobná spol očn osť , Matica slovenská
a in č spoloče nské ustanovizne, ktoré svojím
7 amť r a ním participujú na výchove obyvate ľ
stva .
Slo vkoncert , stredisko Košice . v snahe
koncepč n e ri e š iť problematiku výchovných
ko ncertov vo východoslovenskom kraji,
u~po ri ada l v d t,och 26. a 27. o któbra 1989
ko nferenciu k výchovným koncerto m . Toto
podujatie , prvé svojho d ruhu na Slovensku,
na ktoro m sa z ú ča s tnili zástupcovia muzikológov , Pedagogických fakúlt v Prešove
a Banskej Bystrici. pedagógov zS a ĽSU , pedagogických stredísk. umelcov a usporiadat eľov , odha lilo množstvo prob l č mov a v rámci d1skusic n ačrtl o aj perspektívy rozvoj a výchovných koncertov. V záveroch l..onferencie
bo la mcJ zi iným konšta10vaná po treba vyIvot iť nové tém y výchovných koncertov so
Trete rom na zme nu o bsahu a metodiky hudob·
ne j výchovy na kolách. s rešpektovan ím
psychologické ho a pedagogické ho hradiska .
Zvlášt dôležito u sa javí potreba optimalizovai trasy výchovných ko ncertov, aby bola d osiahnutá ich realizácia v p lno m rozsahu , t.j.
pre oba cykly škôl. To prináša so sebou nemalé pro blémy. Rozširovanie t rás j e závislé
od fin a nčnej dotácie. Vefké problémy súvisia

Aké majú byt' v budúcnosti vzt'ahy k Hu·
dobnej fakulte V~MU, kde sa vyučuje odbor
hudobná teória s podobným zameranim ako
štúdium hudobnej vedy na FF UK?
- Posledných dvadsať rokov tieto vzťahy
ne bo li ideálne. V budúcnosti . kedy sa má
Hudobn á fakult a osamosta tniť, t. j . odlúčiť
o d VSMU a vytvoriť samostatnú Hudobnú
akadémiu, sa tu má definití vne konštituovať
katedra hudobnej teó rie , kto rá b ude partnero m u nás osamostatnenej katedry hudobnej
vedy. Plodná spolupráca oboch sa bude zak l adať n a tom. že dôjde k špecializácii oboch:
na ak adémii azda bude pozornosť zameraná
predovšetkým na problematiku sú čas n ej
hudby a hudobnoteoretické disciplíny. čo logicky vyplýva z bližšieho a bezp rostrednejšieho vzťahu poslucháčov k hudo bnej praxi.
U nás zasa pôjde o už vyššie spomínané špecializácie (histó ria, systematika , etnomuzikológia) . Ide predovšetkým o to, aby poslucháči mo hli n avš tevovať prednášky a semináre
tej druhej školy, d oko nca sme hovorili už
o mo žnosti zápisu určitých predmetov. Pravda , spolupráca sa má vzťa h ovať aj na pedagógov. Zdá sa, že možnosti sú široké. dvere
a okná otvorené .

tradične

Hudobná výchova stále aktuálna
V posledných rokoch sme w cd\...am1 mdiferentného až laxného vzťa hu ve rejnosti k u
ko ncertom vážnej hudby. O pr íč m :íc h ~a popísalo a poho vorilo už mnoho . Stret;íva me sa
s rôznymi názormi a po kusmi o ozd ravenie
tohto neblahého javu. V jed no m sa ale' šetci
zhodneme . Jedno u z hlavných príč in je uro veň hudobnej výchovy v naj ~ir~ ích ~ú v lsl os 
tiach . O tom. kofko hc ro ického vypätia ~ toj í
udržanie aspoň s účas ného počtu ko ncerto \
vážnej hudby , by mo hli zod poved ne h o voriť
nemnoh í nadšenci, organi1:íto1i hudobného
života , najmä v malých me~ t eč k ách na Slo vensku. V s ú čas no sti v~ak už nic je čas le n
ko nš tatovať skutko vý tav , odh a rovať vi nn íkov , ale po kú siť sa kon eč ne náj sť ~pôsob ,
ako sa čo najskô r a pod ra možnosti čo najracionálnej šie pohnúť dopredu. V tejto s(lvislosti narastá význam výchovných ko nce rtov,
ktoré a ko doplno k č i n a d~ ta\ ba hudo bneJ v)·chovy na ško lách majú vý:wamnll a n eza~tu 
pitefnú ú lohu. Vk tci si uved omujeme a chápeme ekono mické probll!my naše j s poloč 
nosti. Napriek to mu si treba u ved o mil , ic su
určité o blasti živo ta s po l oč no sti , kde úspo rnosť ne má miesto . Dlhé rn\...y ~m e holi ~ved 
kami úspornosti v oblasti kultúry a ~ k o i St\ 3
a kde nás to doviedlo? Cesl<l k ~ kv a lit ne ni u
hudobnej výchovy rozhodne nev~o:d1e ceL v)•robu tzv. úsporných p rojek to v. t. J. vyclto vných programov. na k to rých ~a pmlt cľa čo
najme nej ú či nkujúci c h . Uvedo mme si. ako
nás v ob lasti hudobnej výchOV} pred be hli o tat.né európske náro d.}·! Výc h ov;~ . ' tomto

tentokrát ste prlvUali aj hosti z krakovskej
a budapeštianskej katedry. Aké sú predstavy
konkrétnej spolupráce s nimi i s ďalliml sesterskými katedrami?
- Obnovuje sa sčast i dávna prax , ktorá
umožnila študento m podfa ich záujmu a špe·
cializácic ,.hosťovať" l - 2 semestre na inej
k atedre, n apríklad v Brne a v Prahe (čo sa už
aj u sk utočnil o - traja naši poslucháči už na·
stúpili v Prahe). Po do bne študenti z Prahy a
Brna sa môžu uchádza ť o krátkodobé štú·
dium v Bratislave. Pokiar ide o zahraničné
stáže, treba predovšetkým n advi aza ť osobné
a pracovné kontakty - napríklad Brno už re·
a lizovalo takúto výmennú spoluprácu s Vied·
ňo u . Naši študenti v priebehu marca navštívili viedenské muziko logické inštitúcie (univerzita a i.) ; išlo o to , aby získali základnú o rien·
táciu, info rmáciu o tamojších študijných plá·
noch a možnostiach štúdia: Bratislava má vý·
hodu , že vybrané prednášky sa dajú navšte·
vovať pravidelne a mbulantne. Táto forma je
zako tvená v dohode medzi oboma univerzitami, resp. rakúskym a našim ministerstvom
školstva. Konkrétne: katedra hudobnej vedy
navrhla šiestich poslu cháčov , ktorí po jazy·
kovej skúške b udú absolvov ať už v letnom
se mestri tieto týždenné j ed nodňové pobyty
na viede nskej univerLite (UK zabez peč! au·
tobusovú do pravu) a okrem to ho sa už v bu·
dúcom ško lskom roku zúčastni a traja poslu·
ch áči {tiež takí , kto r! nemajú jazykové prob·
lé my) na ce lo ročnom viedensko m štúdiu so
za bezpeče n ý m u bytovaním, stravou a mestskou d opravou zo strany viedenskej univerzity. To znamená, že dohoda medzi dekanmi
oboch filozofi ckých fakúlt sa realizuje vermi
o peratívne a rýchlo.

aj so samotnou re alizáciou výchovných ko ncertov. Umelci , kto rí sa priamo podieľajú na
ich realizácii . potvrdia, v akých ťažkých pod mie nkach túto záslužnú čin nosť vyko návajú.
č i už ide o nevhodné p riestory (čast o cho dby
a t e l ocv ične š kô l) , ale i nekvalitné hudobné
nástroje.
Nemenej dôležitý je problém zachovania
umeleckej a odbo rnej úrovne výchovných
koncertov. Slovkonce rt , stredisko Košice .
vytvorilo ko misiu pre výchovné koncerty pri
krajskej poboč k e Slovenskej hudobnej spo loč n osti , v. ktorej tím odborníkov- muzikológov, ped agógov, umelcov a usporiadaterov - bdie nad tvorbou vlastných tém, ale aj
nad umelecko u úrovňou ich realizácie . V ko misii sú čle n s k y zastúpené aj p rofesionálne
umelecké inštitúcie situova né na územ! Košíc.
Doposiar sme hovorili o výchovných koncertoch pre základné a stredné školy. T reba
si v ~ak uve domi ť , že podlžnosti máme aj voči
vysokoškolskej mládeži a gene ráciám , kto ré
vyrastali v minulo m režime a sú teda obeťami
.. kompetentných" zásahov rôznych školských
reforiem. V to mto zmysle by sa mali vytvoriť
hudobno -výchovné projekty p re vysoké školy s iným obsahovým i form álnym zameraním
ako pre základné č i stredné Sko ly.
Je to ho sk utočne vera , čo treba napráva(.
Výchova, teda aj hudobná. by nemala podrahnúť živelnosti . v to mto zmysle j e skut oč
ne nutné akési koordinačné centru m, kto ré
bude garanto m jej odbornej a umeleckej

Pripravila: ALŽBETA RAJTEROVÁ

ú rovne a ktoré bude koo rdin ovať spoluprácu
p rípadných rea li začn ých stredísk . V to mto
zmysle je vermi d ôležitá spolupráca s ministerstvom školstva. Treba d osiahnuť, aby sa
výchovné ko ncerty stali s kut očne s(l časťo u
vyučova ni a a aby ich organizovanie bolo pre
vedenie škô l záväzné. Ak majú výchovné
ko ncerty pl ni ť svoju funk ciu , je bezpodmic·
ne čn e n utné zabezpečiť systematickú účasť
všetkých de tí od l. ročník a základných škôl
po posledný ročník škô l stredných . Len kom·
petentné usmerňovanie výchovy mladej ge·
ncrácie vo vzťa hu k vážnej hudbe ovplyvní aj
rozvoj koncertného života na Slovensku.
Na záver ešte jedna fak tická pripomienka
k besede za o krúhlym sto lo m, uverejnenej
v 6. č ísle Hudobného 2ivo ta . Pani Michalicová a v nej do tkla podielu účinkovania bratislavských umelcov na ko ncertoch vážnej
hudby vo východoslovenskom kraji. Upozor•'uje na to , že túto situáciu ovplyvňujú pracovnlci krajských stred ísk preferovaním svojich umelcov. O s kutočnos ti \1ak hovorí jednoznač n e štatistika. Z počtu 90 plánovaných
koncertov vo východoslovensko m kraj i pripadá na miestnych u melcov len 14 koncertov. V to mto celkovo m počte nie sú zahrnuté
kúperné ko ncert y, na ktoré nebol p lánovaný
žiaden umelec východoslovenského regiónu.
Košice, ako druhé naj väčšie mesto na Slo ·
vensku , disponuje celým radom kvalitných
ko ncertn ých umelcov, ktor! sú právom s touto s ituáciou nespoko jní. Samo tná vzdialenosť Bratislavy o d východoslovenského kraja
spôsobuje ne málo t'ažkostf pri realizácii ko n·
cenov vážnej hudby nielen organizačn é ho ,
ale i fin a n čného charakteru .
NINA RAS lOV Á
dram a t urgičk a pre vážny žáner
Slovkoncert , stredisko Košice

SLOVE NSKA
F.ILHAH MON IA

·KOLEKTÍV AUTOROV
Pre SF vydal TATRAN 1989
Po prvotine Anny Kovárovej (Sloa plejá da profesioná lnych i amatérskych
venská filharmónia, Panto n 1966),
fotografov.
zborníku kolektívu a uto rov k tridsiateZborník je rozdelený do 26 čiastečne
mu výročiu SF (Res Philharmonica , Obsa prelínajúcich kapitol, škoda, že chýzor 1979), vyd al Tatran niekolko týžba obsah. Publikácia plne vyčerpáva
dňov pred revol.učnými udalosťami v na- . dianie v Slovenskej filharmónii najmä ,
šej vlasti ďalšiu , tento raz už ozaj repreza posledných desať rokov a predstavu- .'
zentačnú účelovú publikáciu pre Sloje kompletný stav umeleckého i ve dúcevenskú fi lharmóniu , pri príležitosti štyho administratívneho aparátu. Zvlášť
ridsiateho výročia jej založenia.
cenné sú ucelené registre a diskografia ,
spracova né dlhoročným zanieteným veV zasvätených úvodných slovách
dlhoročného riaditera SF Ladislava
dúcim ume lecko-organizačného oddeleMokrého sa dočíta me , že d ôvod o m vynia SF Vladimírom Horváthom, (najvýznamnejším spoluautorom publikácie
dania nového zborníka bol prudký početn ý nárast umeleckých telies tejto huRes philharmonica) . Trojjazyčné resudobnej inštitúcie (v súčasnosti s takmer
mé (v ruštine, angličtine a ne mčine) je
poltisíckou zamestnancov) , ktorá v požiar, po obsahovej stránke najväčšou
sledných desiatich rokoch prerástla na
slabinou knihy. Nielenže sa hemží "ideotaký ústav, a ký m á sotva obdobu v najlogickými" kultúrnopolitickými frázaväčších svetových kultúrnych centráchmi minulosti, ale poskytuje čitatefovi aj
aspoň čo do početnosti. Najstaršie zánepresné faktografické údaje. (Orcheskladné umelecké telesá SF - orchester
ter SF začal pracovať l. septembra 1949
a zbor - prešli podstatnými generačný
a nie roku 1949, prvým sídlom SF nebomi zmenami, československé umelecké
la Reduta, Ľudovít Rajter bol menovaškolstvo vychovalo ve fa vynikajúcich inný za národného umelca takmer pol roštrume ntalistov , vokalistov (menej už
ka pred výjde ním knihy.)
dirigentov) , z ktorých mnohí našli
Nechcem kritizovať maličkosti, ale
uplatnenie v tomto ústave. Kniha sa
niekedy aj zo zdanlivých nedo pa trení
chce prihovárať priatelom a priaznivvznikajú vážne nevraživosti. Pre to sa
com doma i v zahraničí.
nemalo stať, že na str. 13 je nad prvou
Po textovej stránke ( 122 str.) je ko nfarebnou fotografiou (SF so šéfdirigencipovaná velmi racionálne , skôr e ncyktom Ladislavom Slovákom) uve dený
lopedicky ako beletristicky, čo považuako dirigent Zdenčk Košle r , a že na
jem za je j vefkú prednosť, najmä
str. 26 sa stal z L. Slováka i Orchestra
z aspektu eventuálneho za hrani čné ho
SF kolektív samých " ravákov" (opačný
záujemcu . O to bohatšia je obrazová
negatív). Riadite l , stojaci 22 rokov na
časť s prevahou prvotriednych fa rebčele podniku by m al vedieť, že jeden
ných fo tografií, vrátane grafickej adj usz dvoch ešte s tá le aktívnych zakladajútácie renomované ho grafika Roberta
cich členov Orchestra SF-Katona nie je
Broža, relatívnej prehfadnosti, kvalitJozef, ale Já n (str. 6). (Uvádzam aj m aného kriedového papiera a vzorného
lú tlačovú chybu na str. 92: huslistka
v skupine l. husiel na nevolá Ivona Lušvytlačenia v Tlačiarniach SNP, š. p .
v Martine (náklad 1500 výtl ačkov) .
palová, ale Lušpaiová.)
Na jej vzniku sa autorsky podielali
Celá publikácia reflektuje status ad
viacerí poprední interní i extern í spoquem , čiže súčasný stav Slovenskej fillupracovn íci SF: Pavol Fellegi, Vladiharmónie v sezóne 1988/89. Ústav má
mír Horvá th , Ladislav Mokrý (zodpodeväť umeleckých súborov (z toho šesť
vedný redaktor), Terézia Ursínyová
komorných) a osem interných inš tru-

Koncom sedemdesiatych rokov sa v Sovietskom zväze rozbehla príprava vydania
desafzväzkových Dejfn ruskej hudby. Rozsiahly projekt (zatiar vyšlo päť dielov) realizuje osemčlenná skupina historikov ruskej
hudby zo Sekcie hudby národov ZSSR Všezväzového vedecko-výskumného inštitútu
umenovedy a špecialisti z iných inštitúcií. lnciátorom a hlavným redaktorom práce je významný vedec, profesor J. V. Keldyš.
Od roku 1940 bolo v ZSSR niekofko pokusov o systematický výklad dejfn ruskej hudby
v podobe učebn íc pre konzervatóriá. Sú to
Dejiny ruskej hudby, ktoré redigoval
M. S. Pekelis (Moskva 1946), J . V. Keldyš
(3 zv., Moskva 1947-1954), kolektív pedagógov Moskovského konzervatória pod vedením N. V. Tumaninovej (zv. l - 3, Moskva
1957 - 1960), kolektív autorov pod vedením
A. l. Kandinského (vyšli tri učebnice: l . zv.
Moskva 1972. 2. zv., 2- 3 časf , Moskva 1979,
1981).
Publikácia zov§eobecňuje výsledky domácej muzikológie, preberá jej metodológiu,
systém hodnotenia a periodizáciu. V dOsledku toho je toto vydanie tradičné a odzrkadfuje súčas n ý stav bádania v oblasti ruskej hudby. Popri tom má však práca aj novátorské
črty . Napríklad podrobnej§ie osvetfuje jednotlivé málo preskúmané etapy dejfn domácej hudby (poslednú tretinu 18. a prvú štvrtinu 19. storočia) , personálie radu skladatefov
(A. Titova, A. Afabieva , C. Kjuja a i.) , počft a s revíziou existujúcich hodnote nf niektorých javov, najmä činnost i mnohých skladaletov na prelome 19. a 20. storoč ia . Vytýče
nie takej úlohy predpokladá skúmať ja•y hudobného umenia v §irokom sociálnokultúrnom kontexte, ich väzby s rôznymi stránkami

spoločenského a kultúrneho života. Neodmyslitefnou súčasťou výskumu je §túdium
.,v§etkých oblast( tvorby hudby a v§etkého,
čo ju robf znejúcou a vnfmatefnou" (V. V.
· Asafiev). V tomto zmysle je úlohou autorov
ukázať aj .,znejúcu atmosféru" doby - koncertnú a hudobnodivadelnú prax, oblas(
amatérskeho muzicfrovania, vývin vedeckého myslenia o hudbe a verejnej mienky
o rôznych javoch hudobnej kultúry.
Prvý zväzok Dejín ruskej hudby napísal
J . V. Keldy§ a vyšiel roku 1983. Bol venovaný hudobnému umeniu ll. - 17. storočia.
Dva dalšie zväzky (2.•zv., Moskva 1984, autori J . V. Keldyš, O. J. I..eva§ovová, 3. zv.,
Moskva 1985, kolektfv autorov) prinášajú
dejiny ruskej hudby 18. storočia . Ostatných
sedem zväzkov (vy§iel 4. zväzok, Moskva
1986 a 5. zväzok, Moskva 1988), je venovaných 19. a začiatku 20. storočia .
Periodizácia dejín hudby v tejto práci zodpovedá periodizácii v§eobecných dejfn,
v niektorých prípadoch sa chronológia jednotlivých obdobf koriguje podfa osobitostí
rozvoja hudobnej kultúry, prípadne aj podfa
toho, ako je zachovaný a preskúmaný daný
materiál. Dejiny ruskej hudby ll . - 18. storočia sa delia na tri vel'ké obdobia: 11. 13. storočie - obdobie formovania staroruskej hudobnej kultúry; 14. - 16. storočie - hudobná kultúra obdobia vzniku jednotného
ruského §tátu; 17. storočie -obdobie prechodu od hudobného umenia stredoveku k hudobnej kultúre novoveku. V rámci týchto
historických etáp sa v jednotlivých odvetviach skúmajú základné javy a tendencie
profesionálneho cirkevného aj poloprofesionálneho (komediantského) a fudového umenia. V prvom období sa spájajú dve vefké
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mentálnych i vokálnych sólistov. Disponuje troma koncertnými sieňami (vrátane Domu umenia v Piešťanoch) . Komorná o pera SF sa de lí o m alú sieň Reduty s Divadelným štúdiom VŠMU.
Najmä neistý osud Komornej opery
v súčasnosti d áva čitatefovi podnet na
zamyslenie, či také to ,.megalomanické"
rozrastanie - hoci reprezentačnej umeleckej inštitúcie, bolo vždy vopred
náležite uvážené . Je pravdou , že Slovenská filharmónia mala takto možnosť
prichýliť vefký počet mladých nadaných
perspektívnych vokalistov a inštrume ntalistov , no takmer katastrofá lny nedávny únik väčšiny umeleckých kádrov
z Komornej opery, je azda dostačujú-

historické epochy - epocha Kyjevskej Rusi
a feudálnej rozdrobenosti.
Oblasť hudby 18. storoči a, ktorej sú venované dva zväzky, je spracovaná podrobnej§ie, vychádza z periodizácie literárnej vedy.
Prvé dve etapy pripadajúce na prvú a druhú
tretinu 18. storočia , sú spracované v dvoch
kapitolách, ktoré dopfňajú odseky o javoch
typických pre ruskú hudbu tohto storočia
(zahraničné operné súbory, zbieranie a spracúvanie fudových piesní, žáner "ruská pieseň").

Kulminačná etapa ruskej hudby 18. storočia je spojená so vznikom a činnosťou národ-

nej skladatefskej školy, reprezentovanej menami V. Pa§ kevič, J. Fomin, O . Bortňanskij ,
M. Berezovskij , l. Chandoškin a i. Posledná
časf druhého a celý tret( zväzok (okrem kapitol o jednotlivých skladatefoch), je venovaný
štúdiám o ruskej opere, komornej , inštrumentálnej a zborovej hudbe, koncertnom
a divadelnom živote.
Od tretieho zväzku Dejín ruskej hudby badať jednotný princfp stavby. Každému vefkému obdobiu predchádza úvodná kapitola
zov§eobecňujúceho charakteru , nasledujú
state venované životu a činnosti jednotlivých
skladaterov; striedajú sa s prehradmi o koncertnom a hudobnodivadelnom živote, rozvoji hudobnokritického myslenia a žánrov
príznačných pre to-ktoré obdobie. Vydanie
dopfňajú notové príklady, ilustrácie a podrobné chronologické tabufky, ktoré vychádzajú z údajov daných pramenným materiálom, a tak predstavujú vlastné výsledky samostatného výskumu.
Prvej štvrtine 19. storočia (zodpovedá obdobiu napolens"kých vojen a rastu dekabristického hnutia) je venovaný štvrtý zväzok,

cim va rovným signálom p re b udúcnosť.. .
Na záve ~ mi ned á nespomenúť jeden
z najpálčivej ších staro nových problémov súčasnej Slovenskej fil harm ón ie .

Po odchode B ystríka R ežuchu z m iesta
šéfdirigenta Orchestr a SF , je toto n ajstaršie a najdô ležitejšie teleso ústavu
opäť už niekofko mesiacov bez výrazneJ
vedúcej umeleckej osobnosti. To sa,
žiar, zákonite negatívne o dzrkadľuje na
umeleckej (štyri desa ťročia tak ťažko
nadobúdanej) tvári kolektívu . Jeho vyr iešenie pre to patrí k najdôležitejším
súčas ným úlohá m v obla~ti s lo ve nskej
hudobnej kultúry .
MIKULÁS KRESÁK

v ktorom sú sústredené monograhcké kapitoly o skladateroch Kozlovskom , Cavosovi,
A . Títovi, Degfarevovi, s pôsobením ktorých
sa spája predstava o zrode romantizmu v ruskej hudbe.
Piaty zväzok Dejfn ruskej hudby obsahuje
obdobie od roku 1825 do polovice päťdesia
tych rokov. Tu je ústrednou postavou
M. Olinka a skupina jeho účastn íkov.
Dosiaf nevydané diely - šesť, sedem
a osem budú venované obdobiu klasicizmu
v ruskej hudbe, od polovice päťd esiatych do
polovice devä ťdesia tyc h rokov minulého storočia. Pre túto etapu je príznačn á tvorba
Dargomyžského, Serova, A . Rubinštcjna.,
Cajkovského, ako aj predstavitefov Mocnej
hfstky - Balakireva, Kjuja, Musorgského,
Borodina a Rimského-Korsakova. Pri výklade tohto obdobia autorský kolektív narazil
na problém štýlovej charakteristiky. Stredo·
bodom diskusie sú otázky o vzťa hu medzi romantizmom a realizmom ako štýlovými
smermi, ako aj o primeranosti realizmu ako
kategórie v hudobnom umenf.
Deviaty a desiaty zväzok budú venované
hudobnej kultúre rokov 1895- 1917 a tvorbe
skladaterov Glazunova, V. Kalinnikova, Ľa
dova, Rachmaninova, Skriabina, ranému
Stravinskému, Prokofievovt, Mia~kovskému .
V súvislosti s týmto mnohovrstvovým obdobím, relatívne málo preskítmaným :i v muzikológii nie vždy adekváme interpretovaným
sa predpokladá zásadná revízia vžitých predstáv a hodnotenf.

S. G. ZVEREVA
Prel. J . Szolnoktová

~tátne bábkové divadlo v BratJslave uviedlo 9. marca premiéru l:aromej Rauty s podtltuJom "bábková operná rozprávka v d~och častiach" v rélii Jozefa Bednárika.

Snfrnky T. Huszár

Mozart v rukách bábkárov
Milovnfc1 Mozarta sa dožili veľkých prekvapení a v dohradnom čase sa určite dožijú
ďal~ích. Za drahé peniaze vyrábajú mozartovské inscenácie tak umelci s leskom verkých mien , ako aj remese ln fčk ovi a s vidinou
nebyvalych kšeftov. Jeho biedu premenil na
svoj zisk umelec Formanovho formátu.
U nás sa zase dostal do rúk bábkárov a bábok.
Najprv ho dostala do rúk Komorná opera.
Tá dnes sama nevie, v čích rukách je. Mozarta ~a sice ujala dramaturgicky iniciatívne , ale
hoci hrala dielo ešte nezre lého, nedospelého
skladatcra, odkryla nim všetky svoje detské,
vleklé a pod fa všetkého nevylieči leTné choroby. Mozarta treba vedieť predovšetkým spievať. Navyše spievať štýlovo. V Ko mornej
opere Slovenskej filharmónie zápasia ťažko
už~ tou prvou podmienkou, o druhej sice vedia , ale rady s ňou si veru nevedia. Co neovládajú, to maskujú iným, no tiež tým, čo
neovládajú . Predostiera jú a najmä predstieraj ú veTké, nečakané, šokujúce divadelné
koncepc1e. Začali výsmechom divadelných
manier a pokračuj ú ich napodobňovan fm.
Už sú konvenční stále viac a viac kašírovanou antikonve nčnosťou. Naposledy sa súbor
predstavil ranou Mozartovou operou Lucio
Silla (17. a 18. februára 1990 v Divadelnom
štúdiu Reduta).
Hudobné naštudovanie a vari aj úprava je
dielom dirigenta Mariána Vacha, textová
úprava vyšla z rúk Jely Krčméryovej a d ramaturga Ivana Hronca, réžiou poverili Karla
Brožcka a . h. To je predovš!!tkým režisér
bábkového divadla. A tu si prvý raz v dejinách nášho divadla urobili z Mozarta bábku.

Z opery, ktorá už chcela byť vefko u, urobili
dielko komorné, taký fašiangový ,.špás mit
Mozart".
Režisér prerozprával dej tejto veTkej opery ako sen malé ho Wolffka, ako bábkovým
divadlo m inšpirovanú predstavu mladého
skladateTa. Nápad zostal nc rozvedený a nedopovedaný. Speváci nosia svojich dvojníkov-bábky a divák pri dlhých , statických
áriách, zväčša nenaplnených mozartovskou
spevnosťou , nechtiac porovnáva , kto je väč
šou bábkou: má lo živý interpret či krásna
bábka z rúk Hany Cigánovej .
O necelý mesiac (9. marca) stretli sme sa
s Mozartom oa premiére opäť medzi bábkami. Lenže tentoraz sa ho ujali skutočn í, profesionálni umelci tohto žánru, Štátne bábkové divadlo v Bratislave. Situácia sa otočila: tu
boli hlavnými aktérmi bábkoherci , tam speváci v podobe bábok. Aj tu mali herci svojich
dvojníkov v bábkach , aj tu ich navrhla Hana
Cigánová- ale tu boli bábky doma , na svojom javisku , vo svojom živle. Hrala sa Carovná flauta , Mozartova opera pre velkých
i malých, hrala sa s podtitulo m ,.bábková
ope rná rozprávka v dvoch častiach". Okrem
Cigánovej sme sa stretli s ďalšími známymi
z Komornej opery: preklad libreta a vtipné
čl ánky do bulletinu sú z ruky Jely Krčméryo
vej , hudobnú úpravu podpísal Marián Vach
a pod jeho veden fm tento vefmi skrátený výber a úpravu hudby nahral orchester Komornej opery. Bábkoherci vodia, nosia , animujú
bábky, hrajú však častejšie sami, nedajú sa
vždy zastupovať bi1bkami, hovoria texty, ba
i spievaj ú. Dari sa im to tam , kde Mozartove
árie majú ráz Tudového popevku, najmä Pa-

pagenove .,pesničky" sa dobre počúvajú . Ale
prílišnú rozkoš zo ~pevu sme veru za celý večer nemali. Ani vtedy nie, keď z nahrávky sa
ozvali hlasy sólistov Komornej opery. Beda
tomu , kto príde na toto predstavenie operne
naladený. Treba sa zmieriť s tým, že idete na
Bednárika .
Je to jeho Carovná flauta . On má obecenstvo plne v moci v tejto čiernej opernej noci.
Prejavil sa ako .,slobodobednárik". Pod Ta
svojich bujných predstáv urobil predstavenie
rozprávkových čár, čarovania za sprievodu
krásnej hudby. U robil poslednú Mozartovu
operu ako čierne divadlo, ako requiem za
skladateľa. Miesto predohry sa hrá smutný
koniec génia. Papierovú sil uctku skladateTa
strihajú, štvrtia, malému divákovi naháňajú
des. Na začiatku teda divadlo krutosti , nie
radosti. Je to vstup priveľmi poučujúei, ale
malý divák z neho sotva pochopí, že Mozartova sm rť bola žalostná, ale jeho dielo je nezničiteľné. Navyše úvodný akord nám zostal
na duši celý večer. Podchv!Tou sme mali dojem, že sa tu bude inscenovať Requiem a nie
Carovná flauta.
Aj čierne divadlo môže mať humor. Predstavenie ho na viacerých miestach aj má , doko nca na miestach nečakaných (hrozby
a kliatky Kráľovnej noci), ale obecenstvo je
pohrebným úvodom tak trúchlivo naladené,
že sa bojí zas miať a už vôbec si netrúfa zabávať sa.
Carovná flauta je však tvrdým inscenač
ným orieškom, o jej výklad sa málokto pokú- •
sil. Aj posledná inscenácia na javisku opery
SND je len výpravnou fécriou vďaka scénografovi, tu je to zase .,pod!vaná" zásluhou re-

žiséra a storakých možnosti bábkového di·
vadia. Jeho práva tu Bednárik plne rešpektu·
je. Ale pokúsil sa aj o výklad diela v duchu
výzvy podobnej biblickému Nechajte malič·
kých prísť ku mne ... Rozpráva im rozprávku
o víťazstve dobra nad zlom. To je duch kaž·
dej rozprávky. Ale táto opera má aj iné tóny.
Lenže pochopia ich deti ? Návštevníkom toh·
to Bcdnárikovho predstavenia sa Schikane·
derov príbeh scvrkáva akoby na spor rozve·
dených rodičov o dieťa . Zlá matka a dobrý
,.otec" zápasia o svoje právo rozhodovať
o osude princeznej. Deti sú celkom v rukách
dospelých, bábky Paminy a Tamina sú tu
dvojnásobnými bábkami. Možno i preto icp
osud v tomto predstavení divákov veľmi ne·
zaujíma a nedojíma. Pamina a Tamino sú tu
akoby pomimo. Predstavenie oduševňuje
a diváka za dušu chytá predovšetkým Papa·
geno. A tak sa v nás neozýva Taminova ča·
rovná flauta , ale skôr ,.tancujeme·• podTa
zvukov Papagenovej zvonkohry.
V Mozartovom rodnom Salzburgu hrajú
Carovnú fl autu aj v bábkovom divadle. Rep·
rodukujú kvalitnú nahrávku a ilustrujú ju
v štýle tradičných predstavení. Jozef Bedná·
rik s celým radom spolutvo rcov volili inú ces·
tu . Chytajú detské dušičky do siete syntetic·
kého divadla. Divadelnosť diela im v sieti
uviazla, ale mnoho nôt im uniklo. Za hudbou
sa možno viacerí navnaden f diváci poberú do
opery, ale tí , čo odtiaľ pr!du sem, budú zase
očarení nezvyčajným čarom takejto podoby
Mozartovho operného testamentu.
LADlSLA V l:A VOJSK Ý

Tannhäuser
Ambíciou budapeštfanskej Štátnej opery
je postupné naštudovanie kompletného d ie la
Richarda Wagnera. Marcovým uvedením
Tannhäusera sa okruh jeho nehraných opier
zúžil už ,.iba" na Lohengrina a Ring. Premiéru nové ho naštudovania (hrá sa pôvodná
drážďanská verzia doplnená par!žskymi bakchanáhami). ktorá bola súčasne 452. predsta·
vením tohto diela v paláci Miklósa Ybla ,
pripravila skupina umelcov v zostave: dirigenti Junj Simonov a Ádám Medveczky
(druhé ob,adenie). režisér Miklós Szinetár ,
scénograf Sándor Kecskeméti , kostýmová
výtvarníčka Judit Schäfferová, choreograf
Imre Zoltán a zbormajster Miklós Szalay.
Blok troch predstavení prvého obsade nia
mal dirigovať hosťujúci dirigent J . Simonov,
no posledné - recenzované - pre jeho náhle
ochorenie viedol už Ádám Medveczky. Moje
prvé dojmy zo vzhliadnutej inscenácie mô·
žem sumarizovať iba starodávnym výrokom ,
podľa ktorého "jedno oko plače a druhé sa
smeje". Dualita , či skôr po l ovičatosť výslednej javiskovej podoby tkvie v tom, že zn ačne
problematická vizuálna zložka je prestúpená
miestami až vynikajúco tlmočeným auditívnym rámcom. Som síce zástancom moderného chápania a uvádzania Wagnerových diel,
ale také riešenie, ktoré vôbec nevyjadruj e
podstatu a atmosféru diela (scéna prvého
a posledného dejstva, tvoriaca súčasn e rámec
vnútra VenuSinho vrchu) , považujem za vy\lovený o myl. Týmto riešením bola totiž
prakt1cky eliminovaná kardinálna tannhäuserovská problematika -. návrat z dusne erotického sveta Venušinej ríše k seberovným do
čistej jasnej prírody.

Krásou , farebnou a tvarovou nápaditosťou
vyniká kostým Alžbety , vydarené sú aj výstižne štylizované kostýmy minnesängerov.
Priam šokujúce a do tejto koncepcie vonkoncom nezapadajúce sú však šedé vojenské uniformy hostí prichádzajúcich na Wartburg.
Predstavy choreografa sú sice tlmočené perfekt ne, ale do takej miery dezerotizované
bakchanálie si možno le n ťažko preds taviť .
Réžia vcelku neprináša nič objavné, i keď
z hradiska vedenia osôb obsahuje rad prekrásnych detailov. Ako pars pro toto spomenie m poéziou naplenenú nemú rozlúčku A lž·
bety a Wo lframa, kedy A lžbeta nechá zo seba symbolicky spad núť svoj pozemský hnedý
pl ášť a v oslnivo bielom sa vydáva na ce~ tu d o
neznáma ...
Keď som už spomenul Alžbetu , nemôžem
nespomenúť aj jej predstaviteľku Etelku
Csavlekovú. Vďaka ideálne skfbenému spevácko-hereckému výkonu pripravila divákom ten najčistej ší zážitok. Uvoľnen osť, krása mladodramatického sopránu , mnohotvárnosť výrazových prostriedkov a krásne vymo·
delovaný oblúk od jasu vstupného Dich teure
Halle ... cez dramatický výbuch Haltet ein! ...
až k nekonečne smutné mu Allmecht'ge Jungfrau .. . , to sú momenty, na ktoré sa nezabúda . Kým Alžbeta Csavle kovej bola pre mňa
objavným prekvapením, tak Wo lfram Sándora Sólyom-Nagya predstavoval právom
očakáva n ú ušľachti l ú dokon a losť dlh oročné

ho člena bayreuthských predstavení tohto
Wagnerovho opusu. András Molnár bude
vskutku ideálnym Tannhäuserom , k eď
v prvej scéne vo Venusbergu preukáže viac
temperamentu , náruživostí a vášne. Po hla-

Venušln vrch. Freska z neuschwanstelnského ka§tleľa bavorského k.rál'a tudovftaiJ.

sovej stránke ľahko zdoláva všetky úskalia
svojho neľahké ho partu a jeho rovnomerne
gradujúci výkon kulminuje v rozprávaní
o svojej rímskej ceste. Veľkým prísTubom
prvotriednej Venuše je hlasovo i výrazovo
disponovaná V ári Zsuzsa . Žiaľ László Bárány-Paál nemá dostatočnú váhu a majestát
kniežaťa z Thiiringenu, kým zase Gyôrgyi
Murárová je priam vzorovo pôvabným pastie rikom. Medzi kladné komponenty predstavenia výborne zapadli minnesängri a mohutný zbor.
Jadro tímu druhého obsadenia tvoria István Róka (Tannhäuser), Gabriclla Felbero·
vá (Alžbeta), Pál Kovács (Wolfram), Anikó
Rohonyiová (Venuša) a Gábor Kcncscy
(Hermann) . Z tohto relatívne solldneho ansámblu vysoko vyčnievali ženské postavy -

zrelá Venuša a mladučká , skôr na dramatickejšie odtiene sa koncentrujúca Alžbeta.
Obidve navštfvcné predstavenia dirigoval
-a ko som už spomenul - Ádám Medveczky.
Ako wagnerovský dirigent bol príjemným
prekvapením. Kým na prvom predstavení
bolo v jeho výkone cítiť nervozitu prameniacu zo záskoku, a tým zúženú amplitúdu výra·
zu, tak na druhom triumfoval uvoľnenosťou ,
pohodou interpretácie a krásou plynúcou
z rovnováhy medzi vrúcne introvertným
a dramatickým výrazom.
Predstavenie je naštudované v nemčine,
na veľmi rôznorodej kvalitatívnej úrovni ,
a tak aj v tomto divadle sa skvele uplatnilo
práve do prevádzky uvedené svetelné tlmoč
nícke zariadenie .
JOZEF VARGA

Alexander Cattarino Peter Hradil
e

Ostatných dvadsať
rokov sme si zvykli
spájať meno Alexandra Cattarina so Slove nským ko mo rným
o rchestrom, kde jeho spoľa hlivé čem
balové continuo, ale
i početné sólové prezentácie tvoria ne-

SWVENSKÝ
FILHARMONICKÝ
ZBOR spoluúčlnkoval v čase od 26. 2. do
3. 3. 1990 na troch koncertoch Orehestra
Nadonal Bordeaux Aqultalne vo francúzslcych mestách Mont de Marsan, Pau a Penigeux. Pod taktovkou Ufdlrigenta tohto telesa Alaina Lombarda spolu s francúzskymi
sólistami - Ellsabethou Vldalovou (soprán),
Martinou Mabeovou (mezosoprán), Jeanom
Vldalom (tenor) a René Masslsom (barytón),
odmysliteľnú súčas ť
predniesli VIvaldiho skladbu Gloria a Orffoj edineč ného
intervu kantátu Carmina burana. Vlacr~ná
pret ačného umenia
úspe§ná spolupráca s orchestrom v Borto hto súboru. Jeho
deaux pokrač!Qe opäť najeseň: od 4. do 22. okumelecké ambície sa však neobmedzujú len
tóbra t. r. sa uskut~nf koncertný ~azd
na pomerne úzky priesto r b arokovej literatúSlovenského Dlharmonlckého zboru a o.-.
ry do movs kého ansámblu , ale poznáme ho
ehestra National Bordeaux Aqultalne
i ako výborného komorného partnera v rôzs Pražským filharmonickým zborom pod
nych menších zoskupeniach a pozoruhodne
taktovkou A. Lombarda do Francúzska,
technicky disponované ho klavírneho interNSR a Rakúska, kde uvedú Berllozovo Rekpreta. Najmä v klavírnej interpretácii sa od
viem. Vo Francúzsku n~ú toto dielo ~
počiatkov svojej umeleckej kariéry- a ko odoa gramofónovú platňu.
-uychovanec R . Macudzinského na VŠMU • MINISTERSTVO KULTRÚRY l:R vyi vďaka svojej technike, umocnenej muzika~ls!Qe V. ročník Interpretačnej sútaže
litou a hudobným rozhľadom , zame riaval na
CR v odbore drevených dychových nástrozvládnutie najn á roč nej šlc h virtuóznych diel
jov (ftauta, hoboj, klarinet, fagot). Sútai sa
predovšetkým ro mantických skl adate ľov
koná v Chomutove od 2. do 10. novembra
(F. Liszta) a hudby 20. stor. O kre m mno hých
1990 a je vypísaná pre v§etkých občanov čes
vystúpeni na domácich a zahrani čnýc h konkej národnosti, ktorí v roku konania súťaže
certných pódiách má A . Cattarino, to htoroč
neprekročia hranicu 29 rokov (obämia sloný p äťdes i a tnik , na svojom ko nte početné
venskej národnosti sa môtu zúčastniť len
gramofónové , rozhlasové a te levízne nahrávv prípad~ te žijú alebo pôsobia na území
ky .
tR). Zá!Qcmcl o účasť v súfaii obdňla
-Hpodrobné podmienky a prihlli§ky na adrese:
Hudební studio l:HF, p. Klenorová, Maltézské nám. l, US OO Praha l, tel. 53 63 95. Uzávierka prihlli§ok je 31. m~a 1990.
MIW~ PIETOR NOVÝM RIADITEtoM SND. Konoom januára bol rwikciou
riadltda SND poverený Milo§ Pietor, ktorý
na tomto poste vystriedal Ivana Petrovického. Svoje poslanie vidí nový riaditeľ predolietkým v zavedení vz(lomných demokratických vdahov, s čfm súvlsf ~ príprava novélllo, demokratického §tatútu SND l nového
domáceho poriadku. JednotUvé umelecké
telesá by v nových podmienkach mail byt
Akč n ý výbor jubiovera autonómnej§le a to nielen JHJ stránke
lujúcej
klaviristky
Ideovo-umeleckej, ale ~ organ.izKnej a 0Ľudmily Kojanovej
nančnej. Takáto samostatnosť vybaví ~
·zasahuje predovšetumeleckých U fov jednotlivých ansámblov
kým východné Sloovera rozslahlej§fml .právomocami, net aké
vensko a Košice ,
mali doteraz.
kde pôsobí spolu so
e OPERA SND V lAHRANil:f. Vo svojej
svojím
manželo m
jubUejnej 70. sezóne vyvfJa operný súbor
P.
Novotným
už o d
SND nezvy~ne bohatú ~azdovú aktivitu.
r: 1963. Úspešn e sa
Po turné do NSR a ~v~člarska v marci t. r.,
jej d arí ap l ikovať nesporné kvality českej
kde uviedliiJ predstavení Verdiho opery Siklavírnej ško ly (študovala na pražskom ko n180n Boccanegra, uskut~ní opera v čase od
IS. do 26. aprfla ~azd do ~v~člarska, NSR
a Holandska s l.n seenáciou Borodlnovej
opery Knieža Igor. Vrámci Dnákultúryl:SFR
v Mad'arsku uvedie súbor opery SND 4. mája t. r. v Budíne koncert sólistov opery
a S. m~a v budape§tianskej ~tátnej opere
•• •••••••••••••• •• •••••• •• •• •• ••• •
Gounodovu operu Faust a ,Margaréta. Vzápltí odcest!Qe opera na ~azd do ~panlel
e Nekrolóa k úmrtiu Jána Cikkera z pera
sb, kde sa v čase od 13. m~a do IO. júna
Grahama Melvlllea-Masona- predsedu Dvopredstaví v Granade, SeviUe, Mun:ll, Malafákovej spoločnosti v Londýne a nedmeho
se, Salamance, Oviede, Bilbao, Zaragoze
hosfa HIS SHF, ktorý sa llvo zauJíma o slo1 Madride s Mozartovou operou Don Giovanvenskú a českú súčasnú hudbu, uverejnU
ni a Rossiniho Barblerom zo Sevilly. Vyvrchonezávislý londýnsky denník The lndepenlením bude účasť opery SND na Medziná.dent.
rodnom hudobnom festivale v Edinburghu '.. hzz from Denmark 1990 (Diez z Dóv druhej polovici augusta t. r., na ktorom
_s,!yl) je názov nahrivky niekol'kých df.ezolll'edle opery Faust a Margaréta, Knieža
vých skladieb, reprezent!Qúcieh súčasný
laor, Suchoňovu Krútňavu a Jullettu
dánsky džez, ktorú zaslala dánska dlezová
B. Martln6.
spol~nosf (lbe Danish Jazz Association)
l GAlAKONCERT VO VIEDNI. Vo vel'liej
spolu s ponukou skontaktovať sa s jednotlisále viedenského Konzerthausu sa uskutOO. 1 vými skupinami a on:hestrami.
oli 7. aprfla t. r. galakoncert sóUstov opery
Dánske hudobné Informačné- stredisko
.SND, nad ktorým prevzal zli§tltu starosta
organizuJe v dňoch 20.-23. 6. 1990 m~strov- ·
mesta VIedne Dr. Helmuth Zilk. Na koncerské klavírne kurzy venované pamiatke dánte spoluúčinkovala ~ Lucia Poppová.
skeho skladateľa Carla Nlelsena. Kurzy na
tU. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL AKA- Funen Academy of Music v Odense povedie
DEMICKÝCH ZBOROV IFAS PARDUBIdánsky klavirista pofského pôvodu Herman
Ct sa koná v Pardubiciach 6.-9. septembra
D. Koppel. Prihlá§ky treba poslat n~neskôr
1990 pod zá§tUou Ministerstva kultúry l:R,
do IS. 4. Podrobnej§le lnform,cle molno zfsMedzln,rodného zväzu §tudentstva, Asoclákaf v HIS SHF, alebo priamo v Danish Mude českých hudobníkov, Slovenskej hudobsic Information Centre 48 Vlmmelskaftet,
nej spoločnosti, SlovensUho hudobného
I?_K- 1161 Copenhagen, Denmark.
fondu a Ú'"e českých speváckych zborov.
V reprezentačnej miestnosti HIS SHF je
Podrobné informácie zfs~ú zá!Qemcovia
ln§talovaná ponuková výstava zahranllných
u adrese: IFAS 1990 - sekretariát, Staninotovín rôzneho obsadenia, pre zá!Qemcov
...v Valenta, Vysoká §kola chemicko-techprístupná kaldý dell od 8.00 do 15.00 hod.
IIOioglcká, Leninovo nám. 565, 53210 Pardue DUhyramby pre klavír H. Domllllského
lllee.
-Ha Plano sonátu J. Slxtu zaradila do svojho
aprflového programu sovietska klaviristka
l CELO~ÁTNA SútAŽ V HRE NA
Irina Jevčenko z Vladlvostoku, ktorá bola
AKORDEÓNE V HOÍlOVICIACH. Od roku
ms sa kaidé 2 roky uskut~ň!Qe celo§tátna hosťom SHF v lete 1989 a bratislavským poslucháčom sa predstavila na koncerte v rámmjkolová sútai v hre na akordeóne v Hoci cyklu Pondelky v KlarisUch.
llll'lclach. Tohto roku sa konala v dňoch
e Udalosti 17. novembra 1989 v Prahe lnL 1 9. 2. a zúčastnilo sa na nej 21 sólistov
§plrovall slovenského skladatefa Ladislava
1 3 akordeónové duá. V kategórii juniorov
Kupkoviča, lijúceho v NSR, k napfsaniu
zfskal - L cenu l. Hudec (Žilina); v kategórii
kantáty pre mldaný zbor a orchester Kdy snlorov - l . cenu P. Celec (V~MU Bratislakdyž ne ted'? Kdo - když ne my?
ft); v akordeónových duách - l. cenu získali
e Výsledkom mnohých, obojstranne utiA. Flelscherová, P. Kovádk (Konzervatótočnýeh kontaktov HIS SHF s kultúrnymi
riUI Bratislava).
centrami v zahraničí je usporiadanie výstavy
Prémia Slovenského hudobného fondu
o českej a slovenskej hudbe v Dlseotheque
llola udelená P. Celeeovi z V~MU za lnte.-.
des Halles v Parili, ktorá sa uskut•í
,máclu skladby J . Hatríka Koncertný mov rámci kolokvia Martln6 a Francúzsko
1116&. Okrem toho porota udelila cenu
v marci a aprfll 1990.
tuF 1 testné uznania.
-KC-
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Ľudmila

0011~

e

e

Kojanová

V
slovenskom
zborovom hnuti patr{ k tým zanieteným
umelcom , ktorí inšpiratívne a ne únavne posunovali jeho
vývoj sme ro m ku
kva litnejšej tvorbe
i interpretácii. Už
po čas štúdia zborového dirigovania u J . H aluzické ho pôsobil
ako asistent dirigenta v speváckom zbore
Lúč nica, kde sa neskôr vrátil ako hlavný
zbormajster a pôsobí tu d odnes. Medzitým
však stál na če le mnohých popredných slovenských zborových te lies, amatérskych
i profesio nálnych . Významné bolo jeho úč in
kovanie v Spevácko m zbore slovenských uči
terov , kde post hlavného dirige nta prevzal po
svojom profesorovi J . H aluzicléom. Pracoval
však aj so zborom SN D , kde sa pod ie ľa l
na príprave opier T . Andrašovana Biela nemoc, B . Martinu Grécke p ašie , Mozartovej
· Figarovej svadby a viacerých Verdiho opier.
Rozsiahle zborové die la , ako napríklad Verdiho Rekvie m , Pro kofievovu kantátu Alexande r Nevský, Bcllovu Svadbu Jánošíkovu
i premiéru Bázlikovej poémy Dvan ásť u yied ol počas svoj ho pôsobenia v Slovenskom fil harmo nicko m zbore. Na čele viacerých zborových telies získal význllmné domáce i zahra ni čn é ocenenia, pripravil poče tné nahrávky v rozhlase a hudobnom vydava t e ľstv e
Opus , naštudoval mnohé významné zborové
skladby a podnietil k napísaniu pôvodnej
zborovej lite ratúry viacerých slovenských au torov. Peter Hradil je činn ý aj pedagogickyje docentom na VŠMU v Bratislave.
V týchto dňoch oslávil v pre ň prízn ač nej aktivite p~ťde s iatiny.
-H -

TIPPETT
PODĽA

MAS.ONA

zervató riu a JAMU v Brne) v rámci svoj ho
pedagogického pôsobenia na košickom kon zervató riu - k jej žiako m patril napríklad aj
mladý klavirista Marián Pivka. S rovnakým
zaniete ním sa venuj e aj koncertnej činn osti
v odbore u nás málo frekve ntovanom: spo lu
s manželo m vytvorila klavírne duo, kto ré je
.dnes vlastne pokračovateľom tradície na Slovensku ;_reprezentovano m pôvodne manžel. mi Macudzinskými. Poča s d l h o ročnej umeleckej činn ost i sa stali oporou koncertného
života východoslovenské ho regiónu , ko ncertovali s radom do mácich i za hra ni čn ých telies, spolupracujú s Cs. rozhl asom a Cs. televíziou .

Prvou akciou to hto roku z cyklu tradi čných
besied v Klube s kl ad a t eľov bola prednáška
dr. Grahama Mclvlllca Masona o 4 symfóniách anglické ho sk l adate ľa Michaela Tippena (nar. 1905) . Mo notematická orientácia
výkladu a v neposledno m rade i koncepcia
prcdnášajúceho prcdu rči l a viac-menej info rmatívne poslanie podujatia , spoč ívajúce
v poskytnutí prvo tného vstu pu do autorových symfó nií. Vo ľbo u 4-5 minútových uk ážok však ich celkový obraz zo tal neautent ický a zahmle ný.
Dnes te nto vekom R5 - ročn ý, a le duchom
vraj šesťdesi a tni k , patrí k najuznávancjším
žijúcim britským s kl ad a t eľom . Kompozične
vych ádzal z Palcstrinu , a nglickej re nes ančnej
po lyfó nie , Bacha, Händela a obz v l ášť Beethovena , ktorého hudbe sa - po d ľa jeho vlastných slov - "úplne odovzdáva'". Tippettove
4 symfó nie prcd stavujp produkt zre lých rokov, j(aždá z nich má vnúto rnú analógiu s jeho ope rami . l. symfónia ( 1944-45) je odozvou na voj nové utrpen ie a príkladom auto rovej mimo riad nej schopnosti tvo riť zvláštne
mod ifik ácie so nátovej formy (napr. Finále
je postavené na d vojitej fúge vsad enej do
ko ntextu sonátove j formy) . 2. Symfónia
( 1956-57) popri svoj ej silnej spätosti s Beethovc nom evokuj e zvukové prvky z tvo rby
Ch. Jvesa a l. Stravi nského ( Pe truška) .
3. symfónia ( 1970-72) bola poz n ačen á .. amerikanizácio u" (džezové blues pro ti priamemu
citátu z Beethoveno vej .. Deviatej"). Pre javujú sa v nej úzke asociácie ~ o pero u The
Knot Garden, kde zav ŕšil bohatú syntézu
všetkých predošlých štýlov. V j edn očasťo vej
4. symfó nii ( 1967-77) sa Tippet vracia k abstraktnej . č ist e inštrumentá lnej ko ncepcii.
Part itúra je virtuó zna, pria mo inšpirovaná
kvalitami Chicago Sym phony O rchestra.
Dr. Mason okre m po pisu týchto symfó nií
informoval, že na zák lade záujmu bra tislavského SN D o Tippettovu operu prejavil jej
tvorca ochotu re zervov a ť si pre pobyt v slovenskom hlavno m meste d va týždne.

-H-

J URAJ POKORNÝ

fi1JíÚJ®1:P1IDmD®

KONKURZY
llllllltel' Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje
llollkan aa obsadenie voľných miest v orchestri opery a baletu
SNDs
- hniov aa husliach (povinný klasický alebo romantick.V konilllit lkllldba podľa vlastného výberu do IS min.), "
- Jar6lot u tromWne,
- llrMof aa flaute,
- larMov aalesaoDl roku U., m., IV.,
-~ani&~ u tabe (O,S úv.).
.........,. ttrlJatla je absolutórium VŠMU, AMU, JAMU ale. . lreazenat6rla. Kollkun sa koná dňa 7. S. o 10.00 hod. v budove
opery SND, Gorkéllo 2, Bratislava. Veková hranica je 35 rokov. Pí.....-BIIIIosd sluátkyna flvotopisom a popisom praxe posielajte
. ._..r do L 5.1990 na Vedenie opery SND, Gorkého č. 2, 815 86
......... Cestovné bradfme len prijatým uchádzačom.

+

xxx
Rladltefst\'o rAu v Zlatých Moravciach prijme od l. 9. 1990 kvallflluJYanfch- uiiteľov hry na akordeóne,
hry na klaviri.a
hlasovej výchovy.
BUBle lnfoi'IÚele na riaditeľstve ~U, č. tel.: 235 58.

xxx

OZNAM
O.am._.eme ~Jenom Slovenskej hudobnej únie, že termín
..-.ala prllaiMok na letné rekreačné pobyty v tvorivých zarl. . .t.ela Slovenského hudobného fondu je do

. . ..... 1990.
PrlldMIQr illOino podať osobne alebo písomne na adrese:
Slor..W budobný fond, útvar fondovej starostlivosti, Fučí
.._lPtat t1 Bratislava.

Osovietskej hudobnej avantgarde sE. Denisovom
Aby s kladateľ nadobudo l tvorivú individualitu, musí ovl ádať základné typy s účas n ýc h
skl adate ľsk ých techník . Až poto m môže vytvor iť vlastnú syntézu , svoj individuálny jazyk. Musi poznať všetko , aby nadobudol
majstrovstvo a stal.sa samým sebou . T ak sa
napokon stali skladate lia moj ej gene rácie navzá jo m úplne o dlišní ; hudba Sofi e Gubajdulinovej sa nepo náša na hudbu Alfreda
Schnittkeho, Schnittkeho hudba na Knajfelovu, Knaj fclova na hudbu Silvestrova.
J e ve ľmi ťažké odrazu prekonať negat fv ny
vzťa h k hudobnej avantgarde, pre tože sa vyvíjal v priebehu mno hých rokov. Podakto rf
napríklad sú to ho názoru , že avantgarda ruši
tradície . No nie je to tak. Veď vlastne jed
nýrp z najavantgardnejších tvorcov bol a je
Musorgskij . Bo l to on , ktorý bez ohradu na
p re kážky vyzýval všetkých "vpred , k novým
brehom!".
Co sa týka popularity našej hudby v zahranič !, na prfčine bolo n ieko ľk o o kolností. Bo l
to predovšetkým záuje m za hra n ičných hud obnfkov o naše diela, to, čo sa dnes nazýva
osobným kontakto m . Neexiste ncia zákazov,
kto rá umožnila a um ožň uj e, aby ta m zne la
a k á k o ľvek hudba , medziiným aj naša.
Ste presvedčený, že avantgarda naruši tradície. Lenže prejavujú sa v nej vôbec ná rodné

Snímka R. Allimov (APN)
Ako sa vyvíjal osud sovietskej hudobnej
avantgardy za posledné d esat'ročia?
- Začia tk o m šesťdesi atych rokov sa mno hí
naši skladatelia obrátili k to mu , čo sa udialo
v západnej hudbe. C hceli pozn a ť to naj lepšie, skúm at' všetko nové v prfstupc k zvuku ,
v s kl ada teľskej technike , aby na základe to ho
v čo ms i revidovali vlastné pozície.
Dnes je ťažko uverit eľn é , že boli časy, keď
takí sk ladatelia ako Stravinskij , Bartó k,
Schô nbc rg, Be rg a Wcbe rn boli v našom štáte zakázaní. Mimochodom , dodnes nie je
u nás takmer vôbec známe posledné tvorivé
obdobie l. Stravinského. Málo poznáme pozoruhodného amerického sk l adate ľa Charlesa lvesa.
Bez dôkladného štúdia klasikov dvad siateho storoč ia sa ne možno st ať skl adat eľo m .

črty ?

- Každ á s kutočn á hudba je národná, nech
by prinálcžala aké muko ľv e k štýlu či žánru .
Pre nikoho nie j e tajomstvom, že záujem
o takzvanú súčasnú hudbu nic je e.šte v Sovietskom zväze p riveľmi výrazný. Ako si to možno vysvetliť?
- Obecenstvo odnau čili od súčasn ej hudby. Uviedo l by so m rad príč in , kto ré podfa
mň a mali negatívne dôsledky .
Po litika zákazov o hro mne poškodila všetky oblasti nášho u01enia . Mimochodom , nebyť nedávnych zákazov , bola by rocková
hudba dávno zaujala skro mné miesto, aké
zastáva vo svete .

Vedomá dezinform ácia v oblasti hudobného umen ia nezriedka p rivied la k tomu, že sa
skut oč né hodno ty zami e ň ali s pse udohodnotami . Dlhé desa ťročia sa pod titulo m s účas
nej hudby predvádzala pseudohudba . To, samozrejme, vyvolávalo negatívnu reakciu pos luc háčov.

Súčasnej sovietskej hudbe treba vrá ti ť d ôveru a treba častej šie interpretovať v našej
krajine tých zah raničn ých skladate ľov, ktorí
získali medzinárodné uznan ie.
V s účasnosti sa veľa hovori o " bielych mies·
tach" v domácom hudobnom dedičstve. Exls·
tujú v hudbe dvadsiateho sto ročia?
- Našťasti e naša hudba oplýva talentmi ,
medzi nimi aj takými, čo sa vyrovnajú talentu Pro kofieva a Sostakoviča. Nevieme
o týchto ľuďoch , pretože ich jednoducho vyškrtli z dej ín sovie tske j hudby a bo lo zakázané zmieňova ť sa o nich v tlači . Ich diela sa za
posledných päťde siat ro kov neinte rpretovali
a nevyd ávali, ležali "v šuplíku" a tvo ria celú
jednu neodhale nú vrstvu . Do ma ešte len začí najú objavovať tvorbu Nikolaja Roslavca,
Artura Luriého , A lexandra Mosolova , Scr·
geja Proto po pova, Nikolaja Obuchova,
Dmitrij a Melkicha , Boleslava Javo rského
(te nto vynikajúci teoretik bol aj výborným
skladatefom) , Vladimíra Dešcvova , Leonida
Polovinkina ... Kým v literatú re a výtvarnom
umen í už prirodzený proces návratu nespravodlivo zabudnutých mien nabral správnu silu , v hudbe všetko prebieha ve ľmi pomaly.
Aké sú podľa vás osobitosti vnímania hud·
by v súčasnosti?
- Každ ý ume lec s výrazno u individualito u
hovorí to, čo nehovorili iní, p ričom hovorí
n ezvyčaj ný m , a preto n e pochopiteľn ý m jazykom. Preto je vždy po trebné obdobie privykania . To , čo je v umelcovi nové , kritika ,
rovnako ani publi kum neprijme hn eď . Vezmime si p ríklady na prijímanie nového
v hudbe z dej ín: fiasko Bizetovej Carmen,
neúspech Debussyho Pcllea a a Melisandy

a Stravinského Svätenia jari. Tri fiaská v Paríži. Zdá sa nám to čudn é, ale čas všetko po·
staví na príslušné miesto.
V ostatných rokoch Tudf v umení priťahuj e
väčši a jednoduchos ť a ľuds k osť. Hlasná a hr·
dinská hudba ich unavila. Túžia po teple, ne·
hc, prostých ľud s kých slovách. V sú časnosti
sa vo svete oveľa čast ej šie hrá Schuben
a Mozart , než Beethoven. To nij ako nezmenšuje Beethovenovu veľkosť. Jednoducho dnes je ľuďom bližšia iná hudba , zmenila
sa všeobecná potreba .
Súhlasíte s názorom, že súčasná hudba je
v kľize?
- Takzvaná nová hudba n ie je a nebola
v nij akej kríze. Túto " krízu" si vymysleli hu·
dobnl úradnlci. Hudba sa všade vyvíja prirodzenou cestou . A tá nikdy nebýva hladká.
Vyskytujú sa vrcholy aj zrázy a pády. A tak
to bolo vždy . Ko mplikácia je v tom , že dnes
je sám čas väčšmi zhuste ný a za určitý časový
úsek sa o do h rá viac udalostí. Ale hudba nie
je v úpadku .
Všetky vaše premiéry, ktoré sa odohrali
v naj väčších divadlách a koncertných sie ň ach
Francúzska, SRN a Talianska, mali veľký
úspech. Kompenzovalo vám to dlhé neprijatie
a neznalost' vašej tvorby v Sovietskom zväze?
- Viete, č l ove k sa môže utešovať , povedzme, takto : " Aký je v tom vlastne rozdie l, kde
zn ie tvoja hudba , hlavná vec, že ju hrajú
a počúvajú." Boli chvfle a bo li pre mň a ťaž·
ké, keď som sa pokúšal takýmto spôsobom
ute šovať. Ale tento "liek" má veľmi krátku
úč innosť. A neverím , že by existoval umelec,
kto rému j e ľa hostaj né , ako ho chápu a prijímajú v jeho vlasti.
Ve ľmi ve ľa sovie tskych s kl ad a te ľov dlhé
·desaťroči a pfsalo do "šu plíka" - všetky dvere
boli pred nimi zavreté. Niektorých to zlo mí·
lo , iní vydržali. M ňa zachraňova l a viera, že
robím to , čo treba.
(A PN)
Preložila Sza

NOVÉ

VEDENIE

SALZBURSKÉHO
FESTIVALU
Umelecký intendant Gérard Mo rtie r, ekono mický šé f Ha ns Landesmann a prezident
llcinrich Wicsmi.illcr sa nedávno p redstavilo v Mozartovom obytnom dome v Salzburgu
medzinárod nej tl::tči a informovalo o svojich
najbližších plánoch. V budúcnosti sa má zvýšiť podiel súčasn ej hudby v programoch festivalu : v roku 1992 má s festivalo m intenzívne
spolupracovať Pie rre Boulcz na spôsob
.. Compo cr in Rcsidencc··. v ro ku 1993 budú
na s l edova ť Gyôrgy Ligeti a Gyôrgy Kurtág.
V roku 1992 popri inscenácii J a n áčkovej opery Z mŕt ve ho domu (dirige nt Claudio Abbado) uvedú všetky najvýznamnejšie o rchestrálne a komorné diela tohto mo ravského
sk l adateľa . V to m isto m ro ku je na programe
aj Messiaenova opera Fra n ~ois ď Assise.
Z Mozartovej opernej tvorby sa v roku 1993
uvede ním Lucia Sillu zač n e cyk lus je ho opier
z obdobia mlado sti, z ve ľk ých opier o tvára
nový mozartovský cyklus v ro ku 1992 inscenácia Tita , vr. 1993 nasledujú Don Giovanni
a Cosi fa n tutle . Figarovu svadbu prevezmú
z re pertoáru Ve ľkon oč n é ho festivalu 1991.
S Ve ľkonoč n ým festivalo m (založený Hcrbcrtom von Karajanom , ktorého šé fovskú
taktovku od to hto roku prebe rá Sir G eorge
Solti) , sa bude trvalo s polupracovať , podobne ako s viedensko u Stát nou opero u, najmä
pokiaľ ide o výmenu inscenácií mo de rných
o pier. Ďalší akcent v oblasti opery b ude tvoriť baroková ope ra . Festival chce v budúcno sti spo lu pr acovať so špi čkovými reži é rmi
-zatiaľ sa uvažuje o o sobnostiach ako Peter
S\ein, Luc Bond)' , Kar\ Ems\ \-\errmann
a Patricc Chércau . Snahy sme rujú k založeniu súbo ru pre Novú hudbu a k predfžcniu
festivalu do septembra st retn utím mládežnfckych o rchestrov celého sveta. A rozpoče t ?
Aby sa mohlo roč n e uskut oč niť S-6 premiér
bude treba 1 10 milió nov ôS roč n e , t.j. ceny
v~tupe nic k nemožno z níži ť . Mimocho do m festival nic je tak ý stratový, ako by sa dalo
predpo kl a dať : v uplynulo m ro ku ( reko rdnom) sa 7S% vrátilo v tržbách!

_,

V tomto hektickom období ve ľk ých zmien
som mal mož n osť preži ť týždennú idylu vo
švédskom meste Malmô. V dňoc h 3.-10. marca 1990 sa 1u ko nal Svédsky hudobný týždeň ,
čiže prehliadka novej tvorby tamojších skladate ľov. Príl ežit osť viac ako vhodná na porovna nie s poduj atím , kto ré sa pravide lne
každoročne koná u nás. Treba však pripo menúť, že o krem toho sa každoročne v Stokho l·
me us kut očň uj e medzinárodný festival súčas
nej hudby.
Za hra ni čn ých hostí na prehliadke bolo veTa , a to najmä z krajín strednej a východnej
Eu rópy. Ceskú polovič ku našej federácie
tvoril Luboš Fišer. Hostitelia nás s ospravedlňuj úcim výrazom v tvári upozorň ova li , že je
to len také malé provinčné mesto a pod ľa toho vyzerá aj festival. Viackrát sme si s priateľom Fi šerom povzdychli : ale by nám bolo dobre v takej provincii. .. (Malmô je ve ľk osťo u
porovn ateľné s Košicami.)
Ko ncerty sa ko nali na rôznych miestach;
výstavná si e ň Konsthallc, moderná , zvo n ku
nenápadná , akusticky dobre riešená budova
bola akýmsi centrom prehli adky . Medzi vystavenými obrazmi súčasn ých švéd skych výtvarnfkov odzne li viaceré komorné ko ncerty.
Dve podujatia sa konali v priestoroch tamojšej Vysokej hudo bnej ško ly. Keďže pôsobím
na Hudobnej fakulte VSMU , všímal som si
podmie nky : rozsiahly komplex mo de rných
jednoposcho dových b udov na o kraji mesta ,
množstvo voľných priestorov, ve ľk á a malá
ko ncertná s i e ň, organová s i e ň . počítače , kvalitné nástroje , štúdio , ko pírovacie stroje
a znovu poč ít ače , člove K musí dávať pozor,
aby na nejaký z nich o mylo m ncstúpil. .. Ďal
šic koncerty boli v menšej ko mo rne j sien i tamojšieho rozhlasu a napokon vo ve ľk ej koncert nej sieni modernej b udovy Konscrthusct,
ktorá je zhruba o polovicu väčš i a ako naše

s luc háč mi .

Vždy pri náv5teve za h ra nič ného festivalu
hudby ma p rekvapí vysoká úroveň
i nt e rpretačných výko nov. Malmô nebolo
v to mto smere výnimko u. Perfektné výkony
sólistov , komorných súborov ( napr. súbor
Aqua rius s vedúcim Lennartom Agrenom či
Štokholmské saxofónové kvarteto) a tamojšieho symfon ického orchestra pod taktovkou
Nicholasa Cleoburyho boli pre našinca zážitko m na d lhú dobu. Co mo tivuje týchto Tudí,
aby k interpretácii novej tvorby pristupovali
s maximálno u zodpovednosťou ? Kto vedie
mladých sólistov či č l e nov komorných súborov - na p rvý poh ľad štude ntov č i čerst vých
absolve ntov ško ly - k perfe ktnému výrazovému i tech nickému zvládnutiu mimoriadne nároč n ých partov? (A vôbec, nemali by sme si
kl ásť o tázky my?)
Nemôžem posúdiť , či táto prehliadka bola
re prezentatívna výbero m s účasnej švédskej
hudby. Nechcem čit a t e ľa za ťažovať výpoč
tom koncertov , jednotlivých skl a d a te ľov
a diel , často kvetnato pomenovaných. Rozhodne to však nebol výber skladieb typu
"z každého rožka troška", charakteristický
pre naše Týždne . Dominantnou štýlovou tende nciou prevažnej väčšin y skladieb je nadväzovanie na avantgardné prúdy SO-tych
a 60-tych rokov, postserializmus spojený s li·
ve-e lektro nikou a computer music. Minimalizmus sa, nech mi moji priatelia pre pá čia ,
ne ko nal, retro takisto nie (ak zaň nepovažujeme napr. V. symfó niu SS - ročné h o nestora
švéd skej hudby Hansa Holewu). Ro ky Dann·
stadtu sa pripo menuli znovuuvcdením už
klasickej skladby Bo Nilssona Zwan zig Gruppen. Pri ne j si pozorný pos luc h áč môže uvedomiť istý rozdiel med zi avantgardou 60-tych
s účasnej

Zahraničné súťaže
e

MEDZl NÁRODNÁ
SKLADATEĽ
SKÁ Sút A"!... M OZART \99\ }e vw\saná
v dvoch kategóriách: l . skladba pre mozartov ký orchester, prípadne rozšírený o d voch
hráčov na bicích, maximálna dfžka skladby 20 min .) 2. d ychové okteto v maximálnej
dfžke 20 min . Možno oboslať obc kategórie .
Súťaž je u rče n á sklada t e ľo m naro de ným po
1. januári 19SS. In fo rmácie a p rihlášky na
adrese: Gese llschaft der Musikfrc undc in
Wie n, Ko mpositio nswettbewerb Mozart
1991, Bôse ndorfc rstrasse 12, A- 1010 Wie n,
Rakú~ko; uzávierka prihlášok je S. 12. 1990.
ll. M E DZ INÁRODNÁ SÚŤAŽ KOM-

e

~-

rozhlasové Koncertné štúdio . Mimocho do m ,
ko ncert tam bo l plno navštívcný 1500-2000po-

P07 .frl f PR F. I)YrHOVÝ ORrH E<;;TF R

sa uskutočni v talianskom Corcianc. Je vypísaná na ~u'oovo~né s\<.\ ad'o)' pre d)'chov\<.u ,
bez, alebo s o rchestrálnymi a vokálnymi sólistami (okrem zboru) , s prípadným požitím
maximálne S ďa l š ích nástrojov , nctypických
pre to to obsadenie . Info rmácie a p rihl ášky
do 20. 7. 1990 na adrese : Scgreteria Pro Loco , Via Laudati , 4 c.a .p. 06073 Corciano
(PG) Taliansko.
3. M EDZINÁRODNÁ SK LADATEĽ
S KÁ SÚŤAŽ sa uskutoční S.-7. 9. 1990
v Bc sa n~o n e . Té mou je o rchestrálna skladba
bez sólisto v, v trvaní IO-IS min . Zúčastniť sa
môžu záujemcovia zo všetkých krajín , ktorí
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ro kov a tou dnešnou . (Dávam za pravdu
môjmu priateľovi Rudovi Siko rovi v to m, že
dnešná smeruje viac k monumentalizácii, asi
to je tak aj v hudbe.)
Napokon predsa len niekoľko mien: Jo·
hannes Johansson ( 195 1) sa prezentova l ná·
paditými ko mo rnými skladbami , z nich spomenie m as poň Bränd Himmel (Vyhorené ne·
bo) pre flautu a mg-pás podľa novely
M . Kunderu . Jan W. Morthenson ( 1940) sa
predstavil ako auto r štýlovo vyhranený, zameraný na krásu de tailu a fragmentu - nap ríklad Refractions pre o rgan či Schumann·
-Lieder pre oprán, basklarinet a klavír , kde
d ospel k neuve rit cľnej symbióze punktualizmu s romantickou harmó niou. Anders Hill·
borg (19S4), auto r skladby Himmelsmekanik
pre ko mo rný o rchester, kto rá zauj ala preclzne prepracovano u kompozičnou štruktúrou
a jemným č l enením fo rmy . Siegfrid Naumann (1919) , ktoré ho dielo sa stalo určit ým
vrcholom prehliadky. Jeho názov znie " .. .
och liirkan slar ach Skanes somrar ila ... "
(a škovránok trilkuje a skanské letá ponáhfajú, N . B. Skane - názov južnej oblasti Svédska , ktorá je údajne pravlasťou Vikingov).
Názov zvádza k romantickým asociáciám,
poču li sme však kantátu , akých by mo hlo byť
viac: z hudby , kto rú možno rovnako označ iť
za novú i za tradi čnú , pretože nové prvky dáva do starých súvislostí a staré prvky do nových vzťa hov , možno "vyč ítať" mnohé o severskej povahe , o zdržanlivosti a podobných
veciach , kto ré sú až niekde "za" hudbo u
a v notách ich č love k ťaž ko nájde .. . Cez tento t ýždeň sa mi, dúfam , práve do tej to sféry
podarilo trochu preniknúť , dozve di e ť sa
i o severských problémoch s izoláciou od Euró py , p ravda , tá ich izolácia je trochu viac
..splc ndid" ako naša.
VLADIMIR BOKES
po roty je He nri Dutillcux. Účastnícky poplato k - 3SO FF. Info rmácie a prihlásky na adrese: Monsieur le Président du Festival d e Besan~on e t de Franche-Comté-Concours de
Composi\ion Musica\e 9() - 10 , rue \senban
- 25 000 B csa n~on , Francúzsko.
4. ME D Z INÁRODNÁ DIRI GENTSKÁ SÚŤAŽ ARTURA TOSCAN INIHO
spoje ná s kurzom , vedeným Rudo lfom Baršajom, sa ko ná v Pa rme , 3.-18 . 7. 1990. Je
urče ná záuj emcom d o 3S r. , uzávierka prihlášok: 30. 4. 1990. In fo rmácie a prihlášky: Segretc ria del Concorso Inte rnazio nale di Dirczio nc d'Orchcstra A rturo Toscanini clo Orchestra
Sinfonica
dell'E milia-Romagna
A. Toscanini P. le C. Battisti . IS 1-43 100
Parma ( Italia) .
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S JOZEFOM PODHORANSKÝM:

Od pedagogiky k etike
Doc. Jozef Podhoranský sa stal iba nedávno
vedúcim Katedry orchestrálnych nástrojov Vys~
kej školy múzických umení. Okrem toho tento
popredný violončelista-sólista Slovenskej filharmónie je členom Rady slovenskej hudobnej únie,
kde zastupuje Spolok koncertných umelcov. Nedávno mal úspešný koncert v Bratislave, má za
sebou vystúpenia v Turecku, čaká ho koncert
v Prahe•.• Je to iba náhodne vybraná ponuka zje• ho koncertnej, pedagogickej a organizátorskej
aktivity, kde sa prejavuje ako zrelá osobnosť.
Svoj rozhovor som začala práve pedagogick~r
ganizačnou prácou.

Bt

Nemáte pocit , že funk cia ved úceho Katedry or chestrálnych
nástrojov VŠMU vás môže p r lliš zamestnal' o ubral' vám síl
v interpretač no-tvo rivej oblasti?
- Na VŠMU pôsobím od ro ku 1978- táto práca ma baví
rovnako ako ko ncerto va nie. Naša katedra je .,mam utia'", to je
pravda . ale za 2-3 m esiace sa má rozdeliť na Ka tedru s l áčiko·
vých a strunných nástrojo v a Katedru dychových nástrojov .
Vo svete je také to rozd elenie bežné . Potom by som nemal to ľ
ko úrad ovať. le bo na o boch katedrách bude viac času na ricše·
nie odborných o tázok . Od nového ško lského ro ku sa poč ít a aj
s Katedrou ko mo rnej hry.
Počuli sme, že na VŠMU sa pripravujú aj ďalšie význa mné
zmeny, ktor é sa nedotýkajú už iba katedier ...
- Mome nt álne pre bieha návrhové ko nanie o rozdelení
VSM U na Hudobnú a ta nečnú a kadé miu (ďalej a kadé miu pozn. aut. ). kto rá by vznikla z Hudo bnej fakulty a na Divadel·
nú akadé miu . kde by bo la Fakulta divadelnej a film ovej tvorby. Nejde len o priblfže nic sa e u ró pskym vzoro m. a le tiež
o zváženie s kut očnos ti. že ve ľké celky vždy zväzujú ruky pri
pružnejšom po hybe. rozvoji. prípadne i rozšíre ní o nové odbory. Na Hudo bnej fakulte nám na príklad chýba oddele nie
cirkevnej hudby. ale a j d žezu .. a iných špecializácií. nehovoriac o tom . že by mal vzniknú [ Pedagogický kabinet. č i iná fo rma získania pedagogickej a pro bácie.
Spom ínali ste návrhové konanie. Kto je auto rom návrhu ,
prípadne - aké sta novisko k tomu zaujlmajú ost atní čl e novia
Hudobnej fakulty VŠMU?
- Návrh na Hudobnú a tan eč nú akadé miu. jej vnútorné čle
nenie. ale aj na no vé úlohy predložila akademická rad a Hudobnej fa kulty VŠM U . Podstatný podie l na vypracovaní návrhu má d ekan !I F VŠMU doc. dr. R . Brejka, CSc.
ehrozi z vytvorenia novej vysokej školy ro~lrenie ad ministratívy, prebyrokratizovanie, a tý m aj vzrast finančných výdavkov?
- Adm inistratíva no vo utvo rc ncj akad émie by nema la by ť
nadmerná ale bo ume lo rozširovaná. Poč íta sa s de limit ácio u
centrálneho re kto rátu a iba niekto ré posty by bo li obsade né
pracovn íkmi za nik ajúcich kultúrnych inštitúcií či o rgánov .
Spom ínali ste nové úlohy tak to vzn iknutej akad émie, o ktor ej
sa zatia ľ, pravdaže, iba uvažuje- aj keď v r eálnom čase. Patrí
k nim určite výchova pedagógov pre konzer vatória a ĽŠU,
resp. od born íkov-interpretov s ped agogickou aprobáciou . J e to
tak?
- Rozm ýš ľa m e o dvoch štádi ách v riešeni tejto úlohy.
V prvo m by sme radi zriadili Pedagogický ka binet alebo inú
formu na získan ie pedagogickej a pro bácie. O sobne vidím dô·
lcžité tie impulzy pri ďal šo m vzdelávaní hudo bníkov. kto ré
\mcrujú k báze. základni . Pre nás je tako uto bázou systé m
ĽSU. kde pôsobia naj mä a b o lvc nti ko nzervató ri í. Tre ba tu
zvýšiť perspekt ívne pedagogický potenciál aj a bsolventmi
VSMU. resp. novovytvorc ncj akadé mie. kto r í by si do p lnili
pedagogické vzde la nie . ale bo ab o lvcntmi Pedagogicke j fakulty UK . kto rí by u nás p articipova li na o dbo rných predme toch
(nástroj d ejiny. teória hudby) . V d ruho m štádiu by vznikla
priamo pri akadé mii Pedagogická fa kult a ale bo penda nt lnšti·
tútu Gncsinych v Moskve . Ne predpo klad áme to tiž. že b y ma li
na ĽSU učii iba kúdrc vzdelávané stredoškolským ko nzervato·
riálnym sy té mo m. Ale nových . o dborne a ped agogicky vzdelaných hudo bníkov si žiadajú aj ko nzervató ri á . Ministerstvo
školstva a telesnej výchovy SSR vytvo rilo k týmto o tázka m expertnú skupinu. kto rej spcakero m je sklad a teľ Ro m an Berger.
Táto skupin a zbiera vSetky po dnety. kto ré sa čo najskô r budú
sumarizovai. a by sa vytvo ril zá klad k finalizácii . Sme radi . že
na spomínano m ministerstve je veľk ý záujem o naše snaženie.
Predpo kladám , že budúca a kadémia bude sfdlit' v budove bý·
valého Čs. rozhlasu na Zochovej ulici. ..
- . .. áno . presne tam . kde je te raz Hudo bná fakult a VSMU
-ale aj iné uče bn e . Bo lo by d obré. keby táto budova s kut oč n e
v čo najbližšom čase slúžila iba hudbe -vrátane priesto ro v .
ktoré by sa d ali uprav iť na ko nce rtnú pro dukciu . Aby som bo l
úplný: o vznik samosta tnej hudo bnej akadé mie sa sn aží aj Hudobná fakulta AMU v Prahe . l z toho vidno. že to. nic je iba
módny či regio nálny jav . ale bo do konca rozm ar. Myšlienka
osamostatnii sa vychádza zo snahy o skvalitne nie u če bn é h o
procc~ u . pri blíže nie sa E uró pe i svetu v dosiahnutí hlbšej pro·
resionalizácic. vo zvýšení nárokov a rozšíren í pohľadov na
všetky oblasti a žánre hudby .
Ak už hovorime o n ároč nejšfch kritériách , mám pocit , že až
na zopár šp ičiek či odborov- na príklad momen tá lne vokálneho
- uspokojili sme sa v ostatnom čase s priemer om. Lepš ie povedané - na našich ko ncertných pód iách sa uhniezdila šeď a my
sme si akosi privykli j u a kceptoval'.
- Nechcem sa nikoho za s t á vať. ale asi to súvis í s tým. že
u nás dlho chýbala skut oč n e n á ročn á ko nfrontácia . O bmcdze·
né na minimum bo li za hrani č n é štúdiá . účasi na festivaloch .
Súťaže síce v urč i t ej mie re boli m ladým prístupné. a le vybe rali
sa tie .. lacnejšie" . kto ré vera nestá li. Mus íme sa o t vo riť ~ve tu .
ináč zostaneme provin č n f. To sa ne týka le n vážnej hudby- do konca si myslím . že tá nic je na tom najho ršie . Me na je ko nvertibilná. ak je ko nvertibi lný tovar. Túto zásadu z o blasti
ekonomiky musíme prcnicsi.čo naj skô r aj do umeleckej sfé ry.

Ako konkrétne môže v to mto smere pomôc!' škola, Slovenská
hudobná únia ·- bez zbytočných ná rokov na nar astajúce mater iálne výd avky?
- Už dnes plánuj e me konkrétne kontakty, výme nné pobyty. ú ča s ť p os l uchá čov a pedagógov na kurzo ch - napoko n , jede n z nich bude a j u nás. v Pi ešťa noch . Je vera možností - najm ä po o tvoren í hra níc - ako sa roz hýba ť . Mno hí z nás majú
priateľov-interpret ov a pedagógov s ú čas n e, ktorí pôsobi a na
význ amných hudobných akadémiách , ko nzervató riách . kde
sme čast o sam i študovali . Dne do dáva nádej aj m enšia miera
b yro kratizmu pri oživova ní takýchto nevyhnutných a uži t oč
ných ko ntaktov.
Obr áfme sa viac k Slovenskej hudobnej únii, k vášmu názo·
r u na možnosti Spolku koncertných umelcov v nej.
- Sme si vedo mí, že po za kladajúco m zj azde zostalo vera
o tázok a tém nedo riešených . Treba si ujasniť na priklad krité·
riá prijímania nových čl en ov . o bsaho vú č innosť spolku . Faktom je, že interpreti v mi nulosti - na pôde ZSSKU - pociťova l i
podhodno tenie svoje j ume leckej č inn osti . V tomto zmysle by
sme chceli pozdvihnúť i nt e rpret ač n é umenia na takú úrove ň,
aby sa ce l os po l oče n s k y chá palo ako umelecký akt - bez o hľa
du na to. č i ko ncertný umelec uvád za slovenské dielo a le bo
ni ečo zo svetovej litera túry. Ve ď v o boch prípadoch ide o reprezen táciu slove nské ho umeni a. L.iaf, v minu losti sa práca
koncertného ume lca na pôde o fi ciálnych inštitúcií , a kými bo li
SHF. ZSS KU a SOZA zhodnocovala prevažne v súvislosti
s uvádza ním slovenske j hudb y. Od to ho sa od víja li návrhy na
ceny, fin a n č n é o dme ny či do hodn otcnia- mimochodom , zan edba t e ľné . Preto sa chcem e v blízko m obdo bí bez zábran
a väzby na povinné zariad enie s lovenske j skladby o rient ova ť
i na hudbu minu lých sto roč í . Kto má vz ťa h k našej kultúre , ten
si určit e nájde vždy cestu k dielam slovenských č i sú čas n ých
s kl ad a t e ľov i bez do nútenia. Radi by sme sa pod ie ľa li nie le n na
nahrávaní profilo vých platni s kladat e ľov vážnej hudby (sve to ·
vých , do mácich). ale· prebojovali i vlastné pro filové platne .
Veď viacerí z našich po predných ó listov strednej a sta ršej ge·
nc rácic ich do pos i a ľ ne majú , hoci autorské platne s kl ad a t e ľov
vychádzali ako cie ľavedomá edičn á po litika OPUS-u. Nikto
im to nczávidí. ale o ni ečo po dobné sa chceme us ilo vať aj v o b·
lasti int e rpre ta č n ej . C hceme zí s kať tvorivé štipendi á v zahranič í , ale i obje kt pre tvo rivé pracovne interpretov, ktorí nem ajú
m ožn osť cv ič iť vo svojom byte . Pô jde nám možno aj o .. hospo·
d ársku" činnos ť: napríklad radi uvedieme i diela za h rani č nýc h
auto rov . ak nás za to bude dot ovať cudzí u melecký zväz ale bo
o rganizácia s kl ada teľov, kto r á má záuje m na ich premiéro vaní
alebo uved ení v Ccskoslo vc nsku . V mno hých ekonomických
o tázkach mus íme rá tať s podpo rou SHF. samozrejme i s či ast ·
kou . kto rá nám má pr i padnúť v Slovenskej hudobnej únii. Pohli sa už veci okolo za p<>ži č i ava ni a hudo bných nástro jov mladým interpreto m . ktor í sú na podo bn ú po m oc odkázaní. Bud eme sa ci e ľave do m e snaž iť , aby na za hra ni čn é s úťa že chodili
nielen s ltťaži aci- inte rprc ti , ale aj pozorovatelia , aby sa mladí
ľudi a dostávali na nám dostupné kurzy a pod. Akti vít je veraa j v rámci Ú nie . bude vša k tre ba prcj st' od prešľapovan ia k či·
no m .
Prejdem od praktických otázok k tém am, ktor é svoj im významom presahujú iba týždeií, mesiac či rok . Čo považujete za
najvyš iu hodnotu v živote čl oveka?
- Úctu k slobode bytia. Dovoľme sebe a j iným. ba cele j pri·
rode. živej i neživej , ex istenciu bez znásili)ovania. Musíme veriť. že všetko so všetkým súvisí. že o tvore ným ale bo skrytým
násilím sa bytie . živo t n ič i a . Na tieto prosté pravdy sme v uplyn ulých d esaťr oči ac h pozabudli, v sle pej viere, že č l ove k sa stal
pá no m prírody . ~po l oče n s k ýc h záko nov a javov.
Aký morálny imperatlv uznávate?
- Preverené všcľud s ké hono ty. n os itcľk y mravných princí·
pov: lásku . odpú šťani e. ži vot-s mrť . Ume nie , kto ré pretrvalo
Máročia . a vžd y o pieralo o tieto prevere né hodno ty. Ak si be·
ric za mate riál pscudo hodno ty. zostane iba a ktualizač n o u výpoveďou o istej e poche . nie trvalo u hodno to u .
Z namená to, že dnešné umenie sa nemá vyslovoval' k iným,
než základným témam ľudskej existencie, ktoré by sme mohli
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ešte rozšlrit' o nenávis!', vlnu , odsúdenie ... a mnohé iné kategórie, ktoré v dobrom či zlom for movali l'udstvo cez tisicročia?
- To netvrd ím . Umelci by však mali m a ť na zre te li, že v ich
interpre tácii súčasn os ti nesmú c h ýbať všcplatné kódy, kto ré
vžd y ukazovali č love ku cestu k vývoju č i humánnejš ím vzťa 
ho m . Samozrejm e , dekla ratívnymi fo rmam i sa podne ty s kô r
spro fanujú, než priblížia . Vy ri eši ť tieto otázky v ume ní neopakovateľn e , po novom, to je vec umelecké ho majstrovstva.
Vinou rôznych nesprávnych rozhodnut i v systéme doterajšie·
ho školstva , ale aj zmenených životných pod mienok a nedostatočnej ce l os pol očen s kej výchovy, prestala väčšia čast' spoloč
nosti rozu miet' nielen hu d b~ d neška, ale aj minulosti. Ako vid í·
te tento problém vy?
- E xistuje vera do rozumievacích jazykov. Nemusia to by ť
iba jazyky národov , t. j . verbálne . ale i jazyky záujmových
skupín či jazyky rôznych odbo rov ved y. Vezmime si jazyk ša·
chistov: je úče ln ý a jednoduchý. Ak je na športo vej strán ke
novín no tácia šachovej partie z fin ále m ajstrovstiev sveta, nikto sa nad tým neč u d uje . Dokonca a ni ten , kto tej to notácii ne·
rozumie. V oblasti umenia sa vša k každ ý cíti ko mpe te ntný ,
aby ,.o veci" čos i poveda l - ho ci nega tívne . Každ á vysoká hod no ta - nielen v umen í- zís kava postupne ko mpliko vané for·
my. V hudbe , podobne ako v iných druhoch umenia , nic je
možné udržať stúpajúcu kvalitu i postupujúce nové cesty na
úro vni vnlmania prijímate ra pa pe rbackové ho umenia. Zatiar
čo jedno sa zau zľuj e. č i stúpa ho re , druhé zostáva s táť , prípadne sa nikdy nepo kúsilo o rozmo tanie klbka. To nic je podceňova ni e bežného pos luc h áča , tb j e fakt.
Ako p reniknú!' k podstate ,Jazyka" hud by?
- Samozrejme výchovou . vzd eláva ním , pestovaním vzťahu .
Tak ako v každo m j azyku . Nemyslím si prito m , že jedinú úlo hu v to mto procese má ško la .
Hovorime stále iba o jednej strane - vnlmateľskej, posluc h áčs kej. Kde je vša k, podl'a vás, postaven ie skladatel'a v s účasnom zložitom svete in fo rmatiky, progresu , h ľada n ia, ale aj
syntézy?
- V minulosti sa hudba tvorila , rea lizovala - a zakl adala ad
acta . T ak to bolo za Bacha , Mozarta . Hudba minulosti sa
vlastne ne pcstovala: Mozart písal aktuá lnu hudbu . pri čo m si
uvedomoval, že má b y ť adresný. Až v našom st o roč í sa z ko ncertných sie ní stali múzeá , kde sa hrajú všetky štýly a do ko nca
,.všetk ými štýlmi " . Navyše sa hudba rozde lila na .. vážnu"
a .. ľa hkú '·. Adresn osť z oblasti .. vážnej" hudby akoby sa vytratila . Nezanikla vša k v po pulárnej hudbe . Je na zam ysle nie - aj
keď nemienim d áva ť pouče ni a so zdvihnutým prsto m - či igno·
rovanic adresnosti nic je pre dncšn(l ,.vážnu" hudbu akousi
slepou uli č k ou . H a rnoncourt na písa l knihu Hudba ako reč tó·
nov . Za mýš ľa sa nad o tázkou , dokedy možno jazyk - i hudobný - a bs tra hova ť . Abstrakciou sa m ôže d ospi e ť od vie t až
k hláskam , symbo lo m. A symbo ly sú isto u stratou všeobecnej
ko munikácie . Ďalšia vec je p ra h vn lman ia. Z rak 'm ôžem odv rá ti ť , ak mi vadí vnem. Ucho môže byť zvukmi , ktoré maj ú
nadme rné decibe ly, do ko nca poškodené . Na rážam na d isonanciu. na zvu kovú agresivitu . O kre m n ávyku to tiž existuj ú isté hranice, za kto rými môže n as t a ť o dmieta nie- nielen pre ne·
poro zume nie medzi tvo rco m-int e rpre tom -poslu ch áčom . teda
na ko nci cesty, po ktorej sa šíri správa, m yšlie nka , citový frek·
vc n čn ý ka nál - prosto pre nezvládnut ie čisto fyziologické . To
v~ctko ma núti rozm ýš ľa ť o po tre be vzájo mného re pšcktovani a, vzájo mné ho hľad a n ia ciest , a to nielen medzi p rofesio nál·
m i, ale najm ä po~ luc h á čmi . Tí, po kiaľ sa im nebudem e priho·
vá ra ť v zmysle ncstagnuj úccho .. jazyka" hudby tiež adresne
a aktuálne , j ednoducho vypnú na ,.prahu počúva t c ľn ost i ".
Prestanú v ním a ť to , čo nazývame .. vážna " h udba. Obrátia sa
k hodno tám č i paho dnotám . kto ré sú im prístupné, ba vtie raj ú
sa k ním prostredníctvom všetkých vymožeností 20. st o ročia .
Čo považujete za dôležité ako pedagóg, inter pret a rodič?
- V ško le, rodine. v celej spol očnosti treba ož i v i ť tvorivé
mo men ty vo formo vaní a ciele ní l'ud í. Pod vplyvo m celého náš·
ho šedivé ho života sme sa v minulosti uspokoj ili s kô r s vcgeto·
van ím . ako s no rmálnym spôsobom existencie . Napokon , kto
vyč ni eva l nad prie mer, bo l ne pohodlný. Ako rodi čo m i ped agógom by nám malo ís ť o to, aby z mlad ej ge nerácie vyr ástli
rudia. kto rí svoju prácu prcžiaria t vo rivosťou a rado ~ťo u zo ži·
vota a te nto pocit pre nesú aj na ďa l š iu ge neráciu .
Pripravila : TERÉZIA URSfNYOV Á
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~REHABILITACIA 1968 - 1969
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Sprá-va rehabilitačnej komisie
pri Zväze slovenských
skladatel'ov

'

Rehabilitačná komisia pŕi Zväze s lovenských
skladatc fov bola ustanovená rozhodnutím p red~ed
níctva ZSS z 25. 4. 1968. po tvrde ného výborom
ZSS 25. 4. 1968, s cicfom pred ložiť správu mimoriadne mu zjazdu .
Úlo hou rc habilitnčncj ko misie bolo za oberať ~a
o tázkami rehabilitácie č le nov zväzu . ktorým bola
v období de form ácií a po rušovania záko nitost í spôsobená krivda, či už zviizom alebo inými inštit úciami a o rgánmi . Ko misia si predsavzala n apom á hať
urýchlenému odčine niu ncprávností, ku ktOrým došlo vo forme porušovania zákonnosti . s údnych . mimosúdnych ale bo administratívnych o patrení
a tak prispi eť k morálnej re habilitácii čl e n ov zväzu
a napom áhať pri presadzova ní náhrad vzniklých
škôd .
Ko misia v to mto zmysle vyzvala prípisom zo dňa
2. mája 1968 vSetkých č le nov zväzu. aby sa so svojimi žiadosťa mi o re habilitáciu obrá tili na našu komisiu. Ko misia pracovala o d mája 1968 clo februára
1969. dokedy obdržala 12 žiadost í o rehabilitáciu .
Došlé žiadosti sa týkal i naj mii týchto obla ~ tí čin 
nosti:
- zamestnanecko-administratívne nároky
- pocity osobné ho ukrivdenia a nedocene nia tvorivej č inn os ti
- protiprávne zabranie osobné ho maje tku.
Vzhfado m na zn ačný časový odstup týchto z{l>ahov. z ktorých a ni jeden nebol predme to m s údne ho
jednania , išlo nám o o bjasne nie mo tívov a chara kte ru spôsobených krívd .
Cas( žiadost í. týkajtlcich sa tvorivej č inn ost i čle
nov zväzu. sa prerokovala v spolupráci so ;,ckciami
- sekciou skluclatc fskou a sekciou ko ncertných
ume lcov. U týchto bo lo naš fm cic ro m do> iahnuť vyjasnenie opodstatnenosti pocitu ukrivde nia rozhovorm i s č le nmi sekcií. V takejto for me pri~lo k predis kutovaniu žiadost i Fran tiška Bránskcho. J á na
Szclcpcsényiho a Z ity Pa rákovej .
:2:iaclosti , týkajúce sa návra tu neprávom zabaveného majet ku, sa do urči tej miery vymy kali bezprostrednej pôsobnosti ko misie. vzhfudo m na to. že
akt rehabilitácie mo hli v plnom rozsahu u~k ut očniť
le n štátne orgány, kto ré sa dopustil i prot iprávnych
zásahov. Ko misia na základe ko nzuluícic s právnikm i poskytla žiadatc fo m určitú poradenskú službu
a prisfúbila aj po trebnú podpo ru pri prc;,adzovaní
ich žiadost i na príslušných miestach . Bio o tiado,ti
J. Mó ryho. M. Móryovej a l. Godina .
Tre tia ;,kupina žiadost í bola najz{lvažnejšia. Jeho
sa dotýkala hrubých administratívnych zásahov voč i č le nom zvä zu . Sčast i prišlo k rehabilitácii na m imozväzovej pôde. Tak to bolo v prípade s T . A ndrašovana. kto ré mu v rok u 1958 hol uložený stranícky
trest poka rhania za údajné buržoá7no- nac ionali ~
tické výroky a v tejto súv is lo>~ i bol pozbavený miesta riaditeľa SlUKu. V li>tc z 3. o któbra 1968
ÚV KSS zruš il stranícky trest. Tibo r Andrašovan
bo l znovu menovaný riaditcfom S ĽUKu a tým sa
mu dosta lo morálneho a ;,pol očc nské ho 7adosiuči 
nenia .
D ruhý závažný zásah holu~kut oč ncn ý proti prof.
J ~novi Zimmcrovi. kto rý bol roku 1952 za svoJe
ume lecké názory a hudobnú tvorbu prepuste ný zo
Stál. konzervató ria. Bola mu zncmožnc n{l akákorvck verej ná pedagogic ká č inn osi a clckré 1om hol
daný d o výroby. Polemika rc;,p. demagogické odmictn utic.jc ho názorov a d iela sa od o hralo na pôde
zväzu , a to v máji 1952 v zmy;,lc a v intenciách žclanovovskcj dogmatickej estetiky. Tuto jednostranná, nedemokratická d b kusia mala za ná;,lcdok nic le n mo rá lne poškodenie prof. J. Z immera . ale
viedla napo ko n k jeho prepusteniu zo Stál. konzervató ria. V tejto o tázke re h abilita č ná komisia ko nštatuje. že k prenasled ovaniu došlo za odlišný umelecký názor od vtedajšej oficiálnej mienky. Miesto
kolegiá lnej d iskusie na pôde zväzu ~a ~ia h lo k metódam um l čovani a a ex i st e n č nej likvidácii umelca .
K adm inistra tívnym zásahom a k monílnc mu uk rivdcniu J . Z imme ra priš lo v príkrom rozpore so 7:íkonmi. po rušilo sa základné právo nhé<lna na , Jobodu mienky a prejavu. Hoci k vlastné mu 7ákroku
prišlo mimo zviit. treba kon ~ta tovai. že zviiz ;,a ncza;,tal svoj ho čl e n a a ncnujal vtedy. an i v neskoršfc h rokoch žiadne oficiálne stanovi;,ko k tomuto
prípadu . ha skô r vo vtcdaj ~cj d obe pri~ pcl k diskriminačným opatre niam. Vzhfa dom na to. 'c k administratfvnc mu zá;,ah u prišlo na vtcdaj~o m St.
konzervatóriu . obráti li ;,mc ;,a na túto in~ tit úciu.
aby sa k to muto prípadu vyjadrila. lebo sme tej
mie nky. že bez postoja St. konze rvutória nc mMc
byť akt rehabilitácie s. J ána Zimme ra úplný a u ~ po
kojivý . Ko nzervatórium zaslalo našej ko mi>ii li't
nasledujúceho znenia :
'
..Titl. Re ha b ilit ačn á ko misia Zvii7u slovenských
skladatclov. Bra tislava. - V , úvis)o.,ti s rc habilit{lcio u profesora Jána Zimmera ZISt ilo riadi te fst vo
v spisoch mc novm1é ho. že k zruše niu pracovného
pomeru vtedajším vedením na Konzervató riu clo~lo
v roku 1952 a vo vtedajšom zápise sa hovnrL že tak
sa ;,ta lo z dôvodov .. ne uspoko jivých idcovnpolitických názorov me novaného ... Te nto mízor zrejme
súvi;,f s vtcclaj ~ími defo rmačný mi po'>tupmi.
Je zaujímavé. že v odbornom hodno te ní 2 ro ky
pred dire kt ívnym rozviaza ním pracovné ho po meru
sa hovorí: ..Me novaný vedie V7ornc t riedu . je vcfmi
dobrým učit c fo m a rodeným pcclagcígom ."- Riad ite r D r. Zdenko Nová če k v. r. ..
Uvedený list nemožno v nija kom prípade považovať za dokume nt , ktorým Ko nzervatóriu m zaujíma zásadné stanovisko k prepusteniu prof. J. Zimmera . Do pis opakuje a konštatuje le n to, čo obsah ujú záznam y a zdôvodneniu 7 rokov 1950 a 1952.
Stanovisko ne možno považovať a ni za monílny akt
re habi litácie a napravcnia tých O'>ohných krívd
a urážok , ktorých sa prof. J . Zimmc rovi clo>talo na
pôde Konzervatória a ktoŕýc h dôsledky poci ťoval
nasledujúcich rokoch pri >po ločc ns kom a umelec- .
ko m uplall\ovanf.
Táto s k utoč nosť nc vrhá priaznivé wctlo na tak
významnú inštitúciu . a kou je Ko nzervató rium

v

a svedčí o to m . 1c si jeho vedenie ncvcclc )p n áj sť
správny a fudský vzťa h k všetkým tým udalostiam .
kto ré sa odohrali v jeho sbore v päťdesia t ych rokoch. Už aj tá skutočn osť, že nic Konze rvatórium
bolo iniciáto ro m to hto aktu rehabilitácie. kto rý sa
týka l e mine ntne jeho vlastných de formácii v minulOsti, nút i k o tázke. č i o brodný proces, ktorý zasiaho l v tomto roku všetky oblasti s pol oče n ské ho
a kultúrne ho živow , našiel aj priaznivé ovzdušie na
pôde Ko nzervatória v Bratislave.
Domnievame sa. že je nutné. aby sa vedenie
Ko nzervatória zaoberalo s plnou vážn osťo u s morálnou a spo loče n~ kou rehabilitácio u prof. J á na
Zimme ra a prijalo k prípadu seriózne a dôstojné
stanovisko. Dalšia rehabilitačná ž i adosť, kto~ou :1

7ačala študovať

v SND a bo la označe ná za kozmopolitickú a ncnárodnú. O krá tku dobu na to holi
žiadané aj auto rské zásahy do ideovej osnovy základ né ho diela s lovenskej opernej tvorby Krúll\avy. Na príkaz ÚV KSS bolo v \czóne 1960/61 upuste né od ďa lšieho naštudovania opery národ ného
ume lca J . Cikke ra Mr. Scroogc. V to m isto m období prišlo aj k diskriminovaniu diel hudobnej avantgardy (napr. l. Zcljenkov Oswieczym ). k zrušeniu
komisie mladých pri ZSS. ako aj k ťažkos ti am organizátorov seminárov mode rnej hud by na VSM U.
Tieto prípady sa sta li v ro koch 1963/65 predmeto m
kritic kej výme ny názorov a autorom die l sa clo;,ta lo
z čas ti verejného mo rá lne ho zad osťuči n e nia ich
uvedením .

•

obr:ítil D r.- E;:n;;;,t Zavar;,ký na komi~iu. " l týkala
jeho odchodu zn zamc,tnania vo Zviize slov. skladateľov v roku 195!!. Pro ti Dr. Zav<mkému holi počas jeho činnosti vo Zviizc slov. sklacla tcfov zo s truny vede nia viackrá t upla ll)ované administratívne
zákroky. motivované kádrovo, politicky a jeho
o~ohný m i n:i7onni . Tak mu hola roku 1955 zru~cn;í
zásaho m predsedníctva objednávka na mo nografiu
o W. A . Mozartovi vo vtedajšom vydavatcf>tvc
Krá;,ncj lite ra túry. V roku 1956 vyšla v SV KL monografia o W. A . Mozartovi 1 pera iné ho nutoru .
Po polročn om vedení huclohnovcclcckej >ekcic ho l
Dr. Zavar\ký z tejto funkcie bez udania dô,uclu
vtedaJ ~Írn predsedníctvom ocl•olaný a v !>eptc mbri
195H ; i na n(lvrh prcvcrovaccj komi~ic pri ZSS mu;,cl podai t 1ado;,i o rozviaza nie pracovné ho po meru. Posledná sk ut očno >ť bola mo tivovaná predovšet kým je ho kritickým príspevkom o ;,Jo,cmkcj
hudbe v pofskom ča >o pi ~e R uch muzyczny. Za urč ité kritické výhrnd y. kto ré sa týkali s lovcmkej
hudby. bol prena<,)cdovan). mo rálne dc\auovaný
a cxi 'otcnčne post ihnutý. pričo m mal hyi ešte na návrh hudohnovcdcckcj <,ekcie vyl účený 7n Zvaw
slovenských skladatcfov. Prípad D r. Z avarské ho je
príkladom adm inistratívne ho protiprávne ho pre nasledovania za osobný postoj a vla;,tný kritický názor
na vtedajši u situáciu v s love nskej hudo bnej kultúrc . Je príkladom 7ne užívania ?v:izu ako moce nského náMroja na potláčani e kritiky a odlišné ho názoru od v t edaj ~ic ho ofic i:í lncho postoja. V~c t ky zásahy. ktoré boli proti D r. Zavar;,ké rnu u skutoč ne né.
pokladá re habi l itačná komi;,ia za protiprávne .
v pnkrom rozpore niele n so 7:\konmi. ale i so základ ným i e tic kými princípmi >Ociali>tic kej morálky.
V7hfaclo m na to. že Dr. E . Zavar,, ký hol odchodom zo Zvii7u cx i;,tcnč ne po~tihnutý a cez obdobie
naslcclujúcicb š tyroch rokov ne mo ho l doMa i zodpovedajúce zamestnanie . holo hy potrebné. aby 7Vil7
uvá1il podfa dokladov, kto ré Dr. Zavarský prcdlnžil. aby hol me novaný mimo pl nej mnr:ílnej re hahilitácie aj hmotne odš kodne ný.
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komi>ia sa na svojich za;,aclaniach
nezaobe rala len konkrétnymi prípadmi jedno tlivcov. kt od holi L väzovou i mimozvií7ovou !>poločc n 
~ko- pol ftickou praxou po<,tih nuti. a le venovala 'a aj
o tá7kam celkového štylu práce 7Vä7u v obdohí dcfo rnuícif. pre tože " ' do mnicvmn c. te ;,pome nuté
pripady sú le n konkre 1nym ' ýrazom celko ých tendencií . kto ré vtedy vo zvfize vládli a poznačova li je ho a tmo>féru a činnosť. Markantné prípady prof.
J . Zi mme ra a Dr. E. Z.avar~ké ho ncclofa hli tot it le n
na nich \amotných . a le vytvorili vo 7Vii7c at mo;,féru
zastrašovania , pocitu •,trachu vyslovil wojc ume lecké. politické a O>t>hné názo ry. l ~lo o woj fm spô\O·
bom exemplárne prípady. kturé mali 7ahránit tomu , aby aj iní sa stavali kriticky prot i vtedajšej dogma tickej estetike alebo sa krit icky vyjadrovali
o vt cdaj~cj činnn'>t i zvii7u alebo je ho funkcioná rom. resp. sa vyslovovali k otázkam vtcclaj~ej >lo\Cil\kej hudobnej kult úry mimo vtedajšej oficiá lnej
kult úrnopolitickej platformy. Dôsledky to ho '> a
prejavovali i v tom . že sa zväz ani v najme nšom verejne ncza;,ta) !>vojich členov v prípade nísahov
pro ti ich tvorbe. ich n:\7orov. a le naopak . prisluhoval štát nym a politickým o rg:ino m pri ich úto koch
a z{lsahoch voči nim . Z a mno hé chceme spo menúť
len niektoré. ktoré zost.1li na ofic1{1lnej tviizovcj
pôde takme r bez pzvcny. V rok u 1949 bola na z{t.
krok Drmnat urgickcj a divade lnej rady <;tiahmmí
opera R . Macud1i1ískeho Mo nte Chri!oto , ktorá \:1

ekvalifikované zá>ahy do vývi nu slove nskej hudobnej tvorby. h udobné ho života. hudobnej výcho. vy a vedy neboli le n dôsledkom dogmatických cstctickych názorov a pochybnej kultúrnej politiky.
. Mo hli sa u skutoč ni ť le n za podmie nok tvrdej cenzúry ume leckých názorov, bio kovania informácií
o'súča, norn e uró psko m hudobnom vývine. zmnl čo
vania ume leckých hod nô t. Bo li vý led kom o klieštených a zM cn ých výchovných me tód a jednostrannej ume leckej orientácie ... riadenia" repertoárovej
a edi č nej polit iky hudobných inštit úcií (rozhlasu.
lelevfzie. vydavate fst iov) . Zviiz nielen prispieval
k ná7orovcj a inštitucio nálnej mo nopolizácii celé ho
hudobného života , ale cez kumulovanie funkcií
v zväzových i mimozviizových o rgánoch a in~titú
ciách sa vytváral mo nopol malej mocnej hŕstk y
skladatefov a hudo bných vedcov. Vytvoril sa tak
ani nic kult osobnosti a osobnost í. ale kult moci
a zneužívanej moci.
K týmto prípadom diskrimin:ície tvorby moh lo
v 50-t ych rokoch prísi le n preto . že >ll politická clemagligia tmcnšovala s umeleckou kritiko u. že sa
tvorivá výmena názorov nahraclzovala clikt{ltom
ofi ciálnej estet iky a štýlovej unifo rmity. že namic;,to hfadania nových tvorivých podne tov pre ferova l
sa ume lecký a pseucloumc lccký ko nzervativizmus.
Slovens ká hudobná tvorba sa nehodnotila 7 hradiska ume leckej. osobnej a lebo morálnej zaangažova nosti tvorcov, a le krité riami vu lgárneho iclcologi70·

vania .
Slovenská hudobn{l 1vorba sa vyvfj ala viac ako
d c;,a(ročic v tieni týchto kultúrnopolitick ých praktík . pod tlakom administratívneho a i n ~titucio n:íl
ncho zasahovania do hudobné ho diania . ktoré ruhovorne prcferovalo a po tl áča lo urč ité žánre. rovnako ich pôso bn osť podra ;,vojich mo me ntá lnych
kr<ít kodychých a krátkozrakých potrieb. ivclizova l:~ tvo rcov i tvorbu pod hcslmni jednot né ho fro ntu ~k l adatcfov. vyzd vihovala i potláča l a diela
a umelcov. manipulovala nimi a nami najrozmanitejšími prn;,triedkam i a formam i. C'o v~ak núti k zamy•lc niu Je ;, ku točnosť. že huclha a jej tvorcovia neboli len m anipulovanf. ale inštit úcia ;,klaclatcfov.
int erpre t ačn ýc h ume lcov a vedcov ~i vytvorila sama
~y;,té m >ebamanipulovania .
eho la ča to len prevodovou p:íkou . uic túto páku rozhýbala cez nutnú
a potrebnú mieru často zo zištných. osobných dôvodov .
Otvorilo \<1 pole pre karié rizmus . auturitat lvnc
schaupla ll\ ovanic na úkor iných. Zneužité politické
a ideologické heslá a kampane sa stali pre moccnké a necitlivé zásahy ke pienko m pre ;,chaprc!.a·
d zovanic u dcsauovanic kolegov. Nic hodnota a výsledky tvorivej práce. scho pnosti u vedomosti sa
stali krité riami > pol očc nské ho upla ll\ovania a ocene nia. a le chvírková názorová prispôsobivosť. podclajm»i, kompromi sníč t vo. chytráctvo, tuktizovanic. 7a m l čovani e faktov a le bo ich te nd e nčn é prckrucovanie. boli stupienka mi . po ktorých sa k r{lča
lo. a lebo ~ pl ba l o ' o hnuto u ale bo zlome no u chrbtovou kosťou naho r.
Doba nie le n krivila charakte ry. a le o tvorila pre
skrivcné charakte ry aj priestor. Doba vytvárala
nie le n nenormálne ~ itu ácic. a le vo zväze ce7 a ktívne pôsobe nie niektorých funk cio nárov sa narušovali základné [udské vzťahy , kolegiálne spolucíte nie.
viera v č loveka , v čcstnosi, o t vo re nosť. Rozširovali
sa fundame ntálne e tické hodnoty rnedzifuclských
v1ťahov.

Nemáme ani v najmenšom llmysel popri eť s kuže v tomto období a aj v tejto atmosfére
vznikli a vt nika li výrazné hodno ty. kto ré ~a stali '

točnosť.

nositc fo m vývinu slovcn;,kcj hudobnej tvorby. te
práve v to mto období sa položili zák ludy modernej
slovenskej národnej hudby v jej žánrovej rozmani·
tosti, umeleckej diferencovanosti a bo hatosti. :2:c
však horcspomc nuté podmienky v to mto rozvoji
nepomáhali, bu naopak . pôsobili deštrukt ívne a ni·
velizučnc , zostáva neodš kriepiteľný m fak tom .
Ncpokladali srne za cid našich jednanl a úvah
hfadať konkré tnych vinníkov týchto deformácii
a tej to atmosfé ry vo zväze skladatcfov. Ncpochyb·
ne padá na tých . ktorí ;,tá li v o ných rokoch na naj·
vyšších rebríčkoch moci, naj väčšia zod povednosť.
Nemôžu sa jej spro tiť odkazo m na vtedajšiu dobu.
Neboli len produkto m vtedajšfch ro kov. de fo rmá·
ci!. ale boli aj ich spolutvorcami.
Vefká mo rá lna zodpovcdn o;,ť padá na tých , ktorí
pasívne vykonávali vtcdujšiu zväzovú politiku . ktorí mo hli váho u svojej autority zm eni ť ale bo aspoň
paraly zovať negatívne tende ncie. ktorí dali prednosť prisluhovaniu. A napoko n pasívni a ml čiaci
boli nielen objektam i deformácii, ich ne mými svedkami . ale aj živnou pôdo u uplatňovan i a mocenských a pscudoumcleckých ašpirác1í.
Nájsi hra nicu medzi nimi a spravodlivo určiť podiel vin y. presahovalo sily. možnosti a ciele rehabilita č nej ko misie. Bo la hy sa mmela zm en i ť nu žalujúci tribunál.
Z či nnosti najak tívncjšfch a najhorlivejších funkcionárov 50-tych rokov si č le ns tvo vyvodilo patrič
né 7ávcry a d ištancovalo sa od nich. Zostal však po
nich deformovaný zväz. ;,ysté m práce. systé m mys le nia v rámci d o ktrinárskych a nedemokratických
praktík : systé m administrovania na miesto konania.
Cez všetky naorganizované u vopred dohodnuté
kandidátky a rozhodnutia, cez plato nické akoby
de mokratické diskusie. povcdfa ktorých bežala stará. každodenná prax funkcionárskeho názorovéh!)
·a mocenské ho mo nopolu . cez po litickú a kritickú
ncdo tklivosť a a le rgiu . ktorá nutkala ;,tále k admini;,trat ívnym recidívam v o tvorenej ale bo skrytej fo rmc . Nam iesto rešpektovania záujmov č le nov zviizu
a našej hudobnej kultúry sa viac pritakávalo zhora
nao rdinovaným riešeniam. alebo sa tieto sami inšpirovali a inscenovali z krajne subjektivistických
pozícií.
Všetko to vie dlo k akútnej i latentnej kríze ná~ho
zväzu po takme r dve desaťročia . Zot rvačn osť star~
ho autoritatívneho. mocenské ho systé mu ho la a je
tak s ilná, 1e ~a ju nepodarilo prcko nai i napriek
nicko fkoroč nej int c nz í ~nej snahe č le nst v a a funk cion{lrov. Re h abi l itačmí komisia m{l za to. 1c všetky tieto problém ) holo po tre bn~ a~poň na z nači(.
prctu~c len nn ich pozadf. za ich spolupô;,o bcnia .
mo hlo prbt k tým dcformáci{lm v o hlasti tvorivej
pnícc. v obl a ~ti in ~ t itucion á lncj a k okliešte niu slobody jedno tlivcov. Je potrebné re h abilit ovať nie le n
zaznávané diela. ponížc né a pošliapané sebavedomie a česi tvorivých umelcov a vedcov. a le bude
nutné zmcnii zvä? na ~k ut oč n e demokratickú a za
práva svojich č lenov za-.adzujliCU sa organizáciu .
- Treba rc hahilitovai pojem hudby a hudobnej
kultúry v jej najvlastnejších umeleckých kvalitách
a špecifikách a zaistii jej dôstoj né miesto v naScj
kultúre a spo loč nosti .
- treba rehabili t ovať ume leckú česť.
- tre ba rehabi lit ovať slobodu tvorivého m y~l c nia.
- tre ba vytvorii podmie nky pre nc ko mpromisn ú.
o tvore nú osobnú zaanga1ovano>i umelcov za humani, tické a demokratické ideály. Le n o ny budú
záruko u . že sa nikdy nevrátime do obdobia hezpr<lvia a de fo rmácií. clo obdobia de formovaných osohností. že vytvor íme von kajšie podmie nky a atmo~fé ru pre slobodný ro1voj hudo bného umenia .
umelcov. kritikov a vedcov.
Sme prc>vcdčcni . že naša ko misia mo hla rieši ť
len zlomok z{t;,ahov. pri kto rých boli čl en ovia zvazu
ukrivdení. poškodení, že mno hí za trpče ní. urazení
a ponížcnf radšej mlčia , nechcú revokovať m inulé
roky. Nie le n o ni. ale takmer knžclý z nás nesie na
sebe znaky a dôsle dky minulých rokov deformácii.
Mnohé morálne a ume lecké škody sú nc napraviterné. nc rcparovatc fné . Mno hé' ncspravodlivosti
a ch yhné rozhodnutia budeme nielen napravovai
po mno hé roky. ale aj pociiovni. Proces spoloče n
skej . a le aj zväzovej prestavby sa ned osta l cez prvé
k rôčky : naše úsilia nanlžajú nielen na predsudky
a prežitky vo vedomí fudf. a le aj na neochotu a nechui expone ntov minulých rokov vzdať sa svoj ich
pozfci1 . upust ii o d starých praktík a pribrzďovanic
obrodné ho. de mokrati začného procesu .

x xx
Na 1ávcr rc habili tačn{l komisia si dovorujc pred loži ť mimoriadne mu Lja7du na uváženie tie to návrhy:
l . Nenavrhovai a nekandidoval clo zvtizových funk cií takých čle nov. ktorí sa v rokoch 50-tych a ned ávno minulých aktívne podie fa li na deformáciách . č 1 už na pôde Zväzu slovensk ých skladatcrov. alebo mimo ne ho.
2. D oporučiť nové mu vedeniu Zväzu slovensk ých
sklaclatcrov, aby na pôde jed no tlivých sekcii
pripravilo serióznu. objektívnu analýzu celej
d oterajšej, takme r 20- roč nej či nnosti Z vázu slovensk ých s kladutcfov. Vy rovn ať sa s mmulosiou . so všetkými jej negat ívam i a pozit fvu m i bude m ožn č le n po vypracova ní tnkcj to ana lýzy.
Cicfo m týchto dokume ntov a rozborov by nemalo byť len prc\'erenie dotcraj ~cj činnosti zväzu a jeho funkcio nárov, a le aj celej oblasti hud o bnej kultúry. Predovšelkým pre to. aby bolo
možné z nich vyvodiť pouče nia pre budllcu č in 
nm.ť a vyvarovať sa ch ýb minulosti .
3. Obrátiť sa s výzvou na vSetky hudobné inštitúcic. aby prikroč il i aj v okruhu svojej pôsobnosti
k rehabilitáciám a k analýzam svojej činnost i.
Počas našej pr(lcc sme dospe li k poznat ku . že
v mnohých inštitúciách sa k re habilitácii nie le nže neprikročilo, ale stretáva li sme sa s nechu ťo u
takúto prácu vôbec za hájiť. Pre to by bolo žclatc fné, aby čl e nov i a nášho zväzu . ktorí pôsobja
v týchto inštitúciách. sami sa cho pili inicia tívy
a nasto lili túto o tázku .
Reh abilit ačn á ko misia pri Zväze slovenských
skladatcfov predkladá tie to návrh y s vedo m ím , že
stojíme le n na prahu skut oč nej rehabilitácie a spoloče n skej obrody, že bude pot rebné vyn al ožiť v našom ?väze ešte mno ho úsilia na to , aby de fo rmácie
minulosti pat rili sk ut očn e ne návratne minulosti,
aby neoslabovali n a~c s nahy o vytvorenie demokratickej a huma nistickej spoločnosti i hudo bné ho
zväzu.
Rehabilitatnll komisia pri Zväze
slovenských skladateľov.

Konsolidácia 1970 - 1972
,

Správa o činnosti Ustreilného výboru lSS
(Prednese~é

na IV. zjazde ZSS 13. októbra 1972)

Úslrcdný výhor Zvá1u slovcn\kých sklndalerov rozhodol sa zvola(
IV. zjazd ZSS po všeslranncj analýze s t1časného poslavcnia Zväzu vo
vývoji socialislickcj spoločnos! i, berúc do úvahy ako rozhodujúci fak lor
vývoj našej spoločnos! i za posledné ro ky, keď sa vďaka principiálnemu
poslnju Úslredné ho výboru KSC na čel e so s. Guslávom Husákom po
apríli 1969 podarilo poslupnc našu spoločnosť vyviesť z vážnej polilickcj krfzy. Poučeni e z krfzové ho vývoja v Slrane a v spoločnosli od
XIII . zjazdu KSC poskylujc jas ný obraz nielen o prfčinách lejlo konlrarcvolučncj krfzy, ale i o vážnych dôsledkoch, kloré mallcnlo vývoj
na onmé vcduce postavenie sl rany vo verej nom živolc .
Podro bná analýza živola zväzu má uká7ať, ako plnil Zväz úlohy, kloré mu holi zverené a aké pouče nie plynie !'rc zvä7ovú prácu do budúcna. Obdobie prvých IO rokov po Februárovom vfťazslve charaklcrizuje
niekoľk o základných rysov. Mo1no ich označiť nasledovne: Naša hudba
sa vyvfjala v podmie nkach socialislickej spo loč nos! i a vďaka nim došlo
k nebývalé mu rozvoju slovens kej hudobnej kuhúry všeobecne . Tenlo
proces bol inšpirovaný kuhúrnou polilikou KSC , uzneseniam i slranfckych orgánov, uzávermi zjazdov. Výsledky lo holo úsilia sú pre nás impanuJÚce: slovens ká ná rodná hudba dosahuje !akého rozvoja , aký nemá obdoby.
Staré formy '>polkárčcnia sa po Februári stali ncvyhovujúcimi , a prelo celkom logicky vznikli Zv)iz československých skladaleľov ako organizácia ideová a výberová. Marx-le ninský svelonázo r sa preň Sláva bázou. 7 klorej č le novia Zväzu vychádzajú vo vlaslncj práci a obči a nsko
spoloče n skom správan·r sa. Slovensk! skladalclia a hudobnf vedci prihla'> UJÚ sa k princípom socialislické ho realizmu, klorý z name ná užšie
spojenie umeleckej lvorby so súčasn ými polrebami socialislickej spo-

Pri všetkých slabých mieslach zväzového živow za posledných 20 rokov nemožno nevidieť jeho závažné pozilfvne výsledky. Treba sa pre lo
s úclou a s uznan fm vysl ovi ť o všclkých čl e noch , klorf napriek "chybám
a nedostatkom zväzovej činnosl i v minulosli , vylrvali v pozilfvnom posloji, nepodfa hli dcfclizmu a apalii a svoj fm konšlruklfvnym úsilfm odrážali osočovan ie a znevažovanie Zväzu ako ideovej organizácie.

Správa bola zoslavcná lak. aby pôsobila v maximálnej mie re sugcslfvnc. Po konfronlácii s reálnymi fa klami Slráca plalnosť verká väčSina
lcchnických i hodnoliacich lc rmfnov a a rgumcnlov lej lo správy .
lnvcklfvy Správy rchabililačn cj ko misie pro li ZSS lýkali sa dvoch
aspeklov: šlýlu a melód práce ZSS a mo rálnych poslojov, aké vedenie
Zväzu zaslávalo. Je 10 neslýchané osočovanie jednej organizácie a jej
funkcio ná rov, klorf v obdobi 20-ročn cj cxislcncic v nej pracovali.

Ak oprávnene nazývame rokv 1968-1969 krízovým i v ce lospol očen 
skom meradle , plalí to i pre našu o rganizáciu . l v ZSSR sa prejavili ncgalfvnc javy nic ako blesk z neba , ale boli pripravované nenápadne už
zači al kom 60-lych rokov. Prvým závažným prejavom krfzovcj povahy
bol aklfv ZSS JO. aprila 1968.

Musfmc ma( slále na pamali, že Správa rchabililačncj ko misie nebola
len výmyslom jej č le nov . Vychádzajúc z pravičiarskych pozfcií, komisia formu lovala správu lak , aby vylvorila ideový dokumcnllým prfslušnfkom zväzu, klorf chceli v duchu kriliky. o bsiohnulcj v správe, z meniť
zväz ..uchopcnfm moci" a previes( ho na prOllsocialislickú plalformu,
pričom vychádzala z banálnej takliky upevne nia vlaslných po7fcií úlokom na prolivnfka .

V priebehu 60-lych ro kov sa časlo hovorilo o ..Olváranf okien "'. Aprflový aklfv 1968 a polom i zakladajúci zjazd ZSS vo feb ruá ri 1969 zrclcfne ukázali , čomu v!lel kému sa o kná olvorili . Ja rné akl fv y umeleckých
zväzov r. 1968 neboli len bežnými akl fvmi pracovnej povahy, boli lo
aklívy, na klorých sa umelecké zväzy ocilli na rázccsl f. Konali sa v spoločcnsko-pol il ickcj almosférc, na vylváranf klorej zúčaslnil sa priamo
i kapilalislický západ .

Nczancdbalcfná je eripomicnka, že práva"sa Slarosllivo vyhýba s lovu socializmus. O KSC priamo zmienky nicl. Spomína sa však nepriamo v zmysluplno m výraze .. mocenský sysl čm " . Zhrňujúc možno povedať . že Správa rchabililačncj komisie, ktorá bola predložená zakladajúcemu zjazdu ZSS 28. 2. 1969 a bola hlasovan fm prijolá , je prolisocialistickým dokumcnlom . Dnes je namieslc, aby IV. zjazd Správu rchabililačncj komisie odvolal v plnom rozsahu a odsúdil ju.

Aklfv dokumenloval, že aj v ZSS vznikla siluácia , klorá chara klerizujc Pou če n ie z krfzového vývoja , keď hovori, že ..vnúlo rný náslup
pravicových sfl bol úzko spojený s ideovými ccnlrami an liko munizmu
vo svete ." Vplyv filozofického šlrukluralizmu . ncopozilivislické ho sémanlizmu, cxisle ncializmu i názorov pochádzajúcich z lzv. fmnkfurlskcj školy v slovens kej hudobnej krilike a muzikológii všeobecne , boli
parale lným javom k analogickej siluácii v oslalných ume leckých oblasliach.

V obdobi po zakladajúcom zjazde sa ZSS len pomaly vymaňoval z almosféry, klorú v 1l ačil i spoločen skému živolu pravicové živly. Ani na
aprílové plénum ÚV KSC sa nijako nereagovalo. Prízna č né je zasadanie Federálneho výboru Zväzu čs. sk l adateľov IO. IO. 1969 v Bralislavc. •
Na lOmlo rokovani sa vypracoval lisl, adresovaný ÚV KSt, kde Zväz
pozil ívnc reaguje na výzvu ÚV KSC k 25. výročiu oslobodenia a vyjadruje vôfu dcmon šlrovať konkrélnymi akciami výsledky vývoja našej
lvorby od oslobodenia. V lej lo situácii prevzala inicialívu Slovenské hudobná rada pri MK SSR a z jej podne! u došlo v Bralislave k s lrclnuliu
záslupcov skladalcfských zvä7ov socialislic kých šlátov.
ZSS však už predlým naslúpil cesiu poslupnej konsolidácie svojej
činnos! i v inlcnciách aprílového pléna. Tol<> zame ranie vyjadril aj lisl
Výboru ZSS mlnlslrovi kullúry SSR M. Válkovi, v-klo rom sa konšlalUjc, že všclky pozilfvnc lvorivé i organ izačné výsledky v hudobnej k uhúre boli podmienené splilos(ou ume lcov a celého umeleckého fronlu
s polilikou Komunislickcj slrany a socialislické ho šlálu.

ločnosli .

Neg:nfvny dosah akl fvu ne možno bagal cl izova ť lým . že ho zdeforNová 1vo rba zdôrazňuje svoju späl osť s naj lepš hni výsledkami domámovalo nickofko neserióznych, v podslale prolisocialislických diskuscej a svclovej hudo bnej lradícic, klo ré ďalej rozvfja. Snažf sa pôsobiť
ných prfspcvkov (najmä L. K upkovič, i. Ha lrík , P. Kolman). že drvivá
monumcnlálnymi obrazmi, klo ré by zodpovedali vcfkým ideálom doväčšina člensl va nemá s jeho výs ledkami nič spoločného . Ne možnoby, zdôrazňujúc oplim izmu~ ako základný živolný pocil , klorý korešpodceňovať fak l , že sa menom ZSS vyslúpilo pred verejnosť s požiadavpondoval s pl li nmŕ a očakáva ni a mi rodiacej sa social i lickcj spo ločnos
kami. klor v nejednom bode dczauovali Zväz ako celok : vyslovovanie
ll.
nedôvery pre odbornú n espôsobi losť komuniswm - pracoynfkom PovePochopenie činnosli ZSS v rokoch 50-lych by nebo lo úplné, keby
ren fc! va školslva a kuh úry FFUK , Konzcrvalória v Košiciach. SĽUKu ,
sme ju nevideli aj z dvoch dôležilých hfadfsk . Sú 10 naše konlakly s huSupraphonu ... V základe išlo o osočovanie komunislov - vcdúcich funkdo bnou kulturo u ZSSR a s úsilím českých hudobných umelcov.
cionárov Zvtizu.
Sovietska lvorba a inlerprelačné umenie. s klorými po Februári priNemožno popri eť. že sa v práci Zväzu , najmä v rokoch 50-lych, vych:ld7amc inlfmnc do ~ l yku, znamenali pre našu hudobnú kuh úru vers kylli ncdoslalky a chyby. Dolýkali sa opery J . Cikkera Mislcr Scroogc ,
mi \ lin ý podne l.
Zeljcnkovho O swieczymu , prfpadu J . Zimmera a Dr. Zavar kého. AvRoku 1953 konšliluujc sa Zväz slovenských kladalcľov, s č fm súvisešak už hlavný referá! na ll. zjazde ZSS sa dišlancoval od chýb v činnos! i
la i nová organizácia jeho šlruklúry . do klorcj vslúpili i konccnnf umelci. Koncom 50-lych rokov sa naša hudba šlýlovo diferencuje, zvyšuje sa
urovcr'l konce rtného umenia, pribudli novi leoretici a krilici. Vedenie
Aklfv v aprfli 1968 sa dolkol i iných problémov. Nezaslal napr. dlžný
Zvazu u ~me rňovalo či nnosť svojho člcnslva v inlcnciách poliliky KSC.'
ani problemalike , týkajúcej sa riadenia kuh úry. Cicfo m bolo premeniť
No suča sne su prcja~ujú prvé náznaky ideovej dezinlegrácic. Tenlo
Zviiz v primárne slavovskú organizáciu , vyňat ú z vplyvu šlálncj správy.
proces zač ína sa krilikou činnos! i ZSS a jeho vedenia v obdobi rokov l Olázky obsahu lvorivej činnosli . jej spoločenského zamerania a dopa50-lych a pokračuje v oslabovanf zrelcfa na ideovosť. absolulizovanfm
du sa pokladali za oblast, klorá do kompelcncic š lálu priamo ne patrí.
ol:lwk ko mpozično-lechnickych a v jednoslranncj orienlácii na západSlál na správa prilom v rokoch 1967-69 financovala i akcie , klorých poné komp01ičné prúdy be7 náležiÍého krilického posloja.
vaha sa ťažko dala zlúčiť s požiadavkou ovp lyvňovať vedom ie hudobnej
Spomínané lendencie sa vefnu plaslicky prejavili ria II. ~azde ZSS,
verej nos! i v socialislickom duchu, ako lo ukazovali podujalia S molenicklorý sa konal 29. a JO. novembra 1963. llodnolil Olázky, lýkajúcc sa
kých seminá rov. Tielo Seminá re vznikli zo zámeru poskyl núf nieklorým mladým sklada1erom a m uzikológom možnos( výmeny skúscnoslf ,
hudobnej lvorby. jej profilu. jej \ pcslrovania o no~é vyjadrovacie možnos! i. ll. zja7d zaujal vcelku správny posloj k olázkam umeleckého exkonfromácic názorov na olázku súčas ného vývinu hudby vo svcle. Apcrimcnlu a k viacerým akluálnym problémom lvorby, muzikológie.
však ich priebeh ukázal , že Smolenické semináre boli podujalfm, provýchovy atď.
pagujúcim vcfmi úzky výsek umeleckých snaženi, klorých domovom
Av~ak lenlo závažný kladný o brnz v priebehu ll . zjazdu bol narušený
boli v rozhodujúcej miere kapilalislické šully.
prejavmi. k lo ré signalizovali. že napriek úprimnej snahy vedenia Zväzu
Na narastajúcom m yšlienkovom zmíilku a nekrilickom preberaní záopusli ť nickwrc vývojom prekonané názory na lvo rbu i na vnúlorné
padných módnych. našej spo ločnosli a kullúrncj polilike cudzfch smeOlázky zväzového ži vola. jeslvujú ~n a hy , kl o ré uvedenú sku ločnosť nerov ma li ko ncom 60-lych rokov podie l viacer! krilici a skladatelia
berú do úvahy a snažia sa rozmani lé javy zv1lzového pôsobenia inlcr( P. Fallin , L. Kupkov ič , P. Simai, ale aj P . Ko lman, J. llatrfk ,
prclovať lak . aby vyzneli proli hnil vedenia Zväzu, slojaceho na plal. Hrčková. M . Jurík). Nešlo iba o podporu nových prúdov v s lovenformc poliliky KSC. Možno poveda ť . že lenlo lrend v ďal ších ro koch
skej hudbe, išlo o zabsolulncnic krilé rií, vzťahujúcich sa práve na cxpcprclrvával ako konštalný. Jeho vyvrchole ním bol aklív ZSS v apríli
rimcnlálne a módne lc ndencic. Prís l ušn osť k lej lo cslclickcj orienlácii
1968 i zakladajúci zjazd vo fcbru:iri 1969.
slači l a na pozilívnu kvalifikáciu . Vznikalo nenápadne a poslUpnc neNa ll. zjazde KS sa po prvý raz objavili názory. spochybnujúce vebezpečie porušenia konlinully v oblasli hudobnej 1vorby, pre ložc s kudúcu úlohu KSC v n a~cj '>pol očnO'> li.
pina m ladých sk ladalcfov bola v lejlo almosfére živelne hnaná do exAko ukázala di, kusia. v prevatnej svojej č asl i bol l l. zjazd ZSS rokokluzívneho poswvenia.
\amm konšlruklívnym . Te nto konšlruklívny duch rokovania dosial sa
V procese ideovej dezinlegrácic slovenskej hudobnej kuhúry koni do uzneseni ZJazdu . v kwrých sa ZSS pnhlásil k závero m XII. zjazdu
com 60-lycb rokov zohral negalfvnu úlohu popri napr. Smene aj zväKSC.
zový orgán Slovenská hudba. Aj keď v činnos! i lohlo časop i s u v 60-lych
Pozilfvna kuhúrno-polilická lfnia ZSS. vyjadrená v dokumcnloch
rokoch je nemálo kladných slráno k. nemožno zamlčať , že sa poslupnc
zjazdu. bola prijatá jednomysefnc . Mala sa leda stať vodhkom. Obdoslálc viac slával z celozvíizového orgánu časopisom skupinovým s jcdllic medzi ll. a Ili. zjazdom. leda medzi rokmi 1963-1967 však lúlo skunos! ran ným pohradom. Slovenská hudba a ni v aprfli 1969 ncprcslala
točnosť jcdnO?načne ncpolvrdzuje. Pravda. rea lizácia lcj lo línie nezáuve rejňovať sla lc ncmarxislickcj povahy. kloré pokračova l i v ..objcklilctala le n od dollrej vôle vedenia . ale aj od občianskych . estclických
vislickej"' línii časopi su (z domácich slalf napr. šlúdia O . Elschcka
a polilických postojov č l en'>! va . Treba priznať . že ZSS nebojoval doslaH udba-čl ovek -spoločnosť). To viedlo k dočasné mu za-.wvcniu vydávaločnc energicky proli vnikaniu liberalislických snáh. proli rozmanilým
nia časop isu .
ncmarxislickým ideovým a cslc lickým vplyvom .
n krilikc ncdoslalkov práce Zviizu a v našom hudobnom živolc sa
Začia lk o m roku 1969 začalo Minislerslvo kullúry vydávať dvojlýžpo l l. 7Jazde e~le vi1čšmi priživovali aj lic lcndcncic. klorých cicfo m bo- . denn fk Hudobný ti vol . V lom lo časopi se sprvu mali rozhodujúci vplyv
lo rozleplal pozi11vnc hodnoly pofcbruúnwého vývoja. Tak napr. kril ilcndcncic, kloré ovládali Slovenskú hudbu (predsedom redakč nej rady
ka oplim izmu v hudllc nebo la zameraná le n na jednoslrannú o rie nláci u
bol sprvu P. Fahin . klorý z HZ chcel mal' lribúnu po lilických názorov
zrušené ho Kull úrnc ho živola) . Včas ný zákrok MK však viedok k lomu ,
lvorby. Vyúslila nakoniec až do odmiclnulia viery v perspckl fvnos(
že Hudobný živm sa začal pozilfvne vyvíjať.
človeka. v odmiclnulic pozilfvncho pocilu a v n cga livi zm u~ vôbec.
Pod rt1Skom boja pro li .. dogmali7mu"' zač fnajú pre nikať koncepcie liAprílový a klfv 1968 nebol izolovaným faklo m. Pravicové sily v predbcrali~lické a rcvizioni'>lické. Id eovos ť diela sa zamiela poukazom na
sednfclve ZSS, zvolenom 1967 ( naj mä P. Fah in a P. Ko lman) vyvfjali
imane mn)• vý, oj fo rmo,ej š lruklury. Požiadavky po spoločcn'>kej funkstále inlenzfvncjšf !lak na realizáciu prolisocialislických ..uzneseni"' akcii umenia ~a mJmiclaj!'1 lcó riou o aulo nómnosli a na7áväznos1i umenia
lfvu .
\ OČi mimo umc lcckej sfé re. praklicky leda voči spo l očnosli .
Na auguslové udalosli roku 1968 reagoval Zväz vyhhlsenfm predsedPo pokuse zdisk re dilovai vcdemc ZSS pred zjazdom a na ll. zjazde
nfclva
z 29. augusta, v ktorom sa prejavu je myšlienková dezo rientácia
ZSS v roku 1\163. doSio 1.. o lvorcné mu a výraznému kon niklU na aktfve
a neschopnosť vy ma niť sa z nesprávnych e mocionálnych reakcii. Pod
~S. konanom v Divadelno m klube v murcl 1964. Tcnlo aklív umožň u
vplyvom vyhláseni vlcdajšfch najvyššieh slranfckych o rgá nov prijíma
je dohre pochopiť pro blemaliku 60-lycb rokov ZSS . Rozhorče né vyslúaklfv ZSS IO. septembra 1968 Slanovisko Výboru ZSS k súčasnej polipcnie niele n ná r. umelca Sucho1)a, ale i ná r. umelca J. Cikkera. prof.
lickcj siluácii , svedčiace o celkovom ideologickom chaose.
O. Ka rdoša. prof. A . Očcnáša a ďalšieh na lomlo aklívc možno vysvclV období od seple mbra 1968 do ja nuára 1969 sú slreďova l sa Zväz na
lii len lým. že poslrchli a predvídali len lo lrcnd vývoja. k lo rý v podslavypracovanie nových sta nov. leb základno u slabinou bolo, že sa z nich
le ncodmiclal le n hudobnú lvorbu 50-lych rokov, klorá bola sk ul oč
úplne vylralil vzťah ku KSC. Práca na slanovácb bola vedená iba snanou . zakladalcf'>kou etapou v rozvoji novšej slovenskej hudobnej Ivorhou mod i fikovať jeho o rga nizač nú šlruklúru , vyplývajúcu z faklorov feby. ale aj samolnú slovenskú národnú hudbu .
derálne ho šlá lneho usporiadania.
Tendencie. 7ncužívajúcc kriliku 50-lych rokov sa premicwli i do ne-

zss.

Bž

zhrnula svoju prácu do dokumenlu . klo rý je v dejinách ZSS ojedi nelý.
Je lO obžalobný spis loho druhu , aký sa v krízových ro koch vylváral
v rozmanilých spoločenskýc h inšlilúciách . Je prelo pre svoj nčgaliviz
mus produklom svojej doby . Nemožno ho označiť ináč , ako dokume n!
nepravdy, kl o rý chce demagogickým spôsobom z jedno llivých omylov
a chýb v minulosli , bez akých ešle doleraz v dejinách žiadna s poločen 
ská o rganizácia ncjeslvovala , vylfcť propagačný maleriál a vyvolať
v člens l vc voči vlaslncj organizácii posloj hlbokého opovrhovania. Ide
o pamflcl , klorý chce dosiahnuť rozdelenie Zväzu na jednej slranc na
členov, na slrane druhej na jeho funkcionárov .

.

prime raného na'>lofovania generačnej prohlemaliky. do ncdialcklickcj
Vyhlásenie . ÚV Zväzu čs. skladatcfov zo dňa 24. oklóbra 1968, Staimcrprclácie problé mu využfvania nových kompozičných mclód. Nenovisko vedcov, umelcov a novlmlrov k súčasnej s lluácii, kloré bolo
hiswrický výklad posli hli javy lradfcic a noválorslva, kloré sa sla va li do
podpfsané záslupeami Zväzu čs. skladalefov v Prahe 26. novembra
nezlučilcfn éh o prolikladu.
1968, ale najm ä dokumen! zvaný Dohoda o solida rite, klorá sa k ná m
dosiala z pražského K oo rdinačnéh o výboru umeleckých zväzov a bola
Po'>lupujúca ideová dczinlcgrácia či nn o~li Zväzu je zrejmá i zo zjanám predložená na podpisovanie v priebehu aklfvu ZSS 20. ja nuára
zdového rcferálU na 111. ~azd e ZSSr. 1967, klorý priznáva, že sa Zvii1969, ukazuje na prfkrc radikalizovanie spoločc n sko-poli lickej siluácic
zu ..dosiaf ne podarilo n áj s ť prijatcfnú pla! formu. na kwrcj by sa podanlo pripúwť členov skladmcfskcj sekcie k závažnejšfm spo loče nským • v CSS R pravicovo-oporlunislickými cxponcnlmi.
akciám .. . " Takislo je pre danú ~ilu áciu ~y mplomali <i,ké konšlalovanic ,
Ale v lej lo dobe sa š lál zmiclal v permamc nlncj krfze, vyvolávanej
te sa ne našiel účinný spôsob, ako zvýšiť zarátajúco malý in le res č le nov
šludc nlskými šlrajkmi , demonšlráciami , podávanfm uhim al fvnych mcnielen o 1vorbu iných slovenských skladalcfov, a le aj o novú hudbu česmoránd, do toho prišla smrť J . Palacha. V läkom ovzduší konal sa Zakú, \Oviclsku. prípadne ďalšie .
,
kladajúci ~azd ZSS 28. 2. 1969. Z mysel a posla nie IOhlo zjazdu vplyII I. zjazd 70 snahy n~j sť výchudi.,ko z lclargic čl e n stva, hfadá formu
vom krfzových udaloslf neposlihlo čl cn s lvo v celej šfrkc . Väčš ina disjeho a klivizácie v ro7vinulí činno'>li lroch sekcií (skladalcfskcj, muzikusných pr íspevkov vychádza z chybných idcovo-polilických pozfcif.
kolngickcj a inl crprcwčn ej) . Zasada je islc '>právna, nemala však dajaNajdôležilejšfm bodom zjazdového rokovania bola s prá va Rehabilitač
ký vý111amncj~1 cfekl.
nej komisie. Komisia v zloženi O . Elschck, E . Fischerová. R . Be rger

K dOiežilému obralu v činnos! i Zväzu priš lo na Valnom zhromaždeni
17. aprlla 1970. V správc V)•boru dochádza k prihláscniu sa k myšlienkam, kloré boli slanovcné ako smernice na májovom plé ne ÚV KSC.
Závery z !Ohlo Valného zhromažde nia začalo polom nové vedenie ZSS
postupne us ku ločnovať. Na lOmlo Valnom zhro mažden i bolo zvolené
nové vedenie ZSS na čel e s prof. dr. Fcrenczym ako predsedom. Je ho
úlohou bolo čo najskô r zaangažovať ZSS do spoloče n sko-polilických
úloh v duchu poliliky ÚV KSC a programu Mini~lcrs lva kullúry.
V správc Výboru sa Zväz dišlancoval od polilicky chybných u7.ne~e nf
aklívu Zväzu v apríli 1968 a reakcii i uzneseni rôznych o rgánov po auguslových udalosliach , ako aj od Slanoviska Výboru k Prevolaniu čes
kých umelcov, vedcov, publicislo v a kuhúrnych pracovnikov, aj keď
ich hlbšie polilicky neanalyzuje. Nové vedenie Zvlizu a verejne a lislovne ospravedlnilo lým súdruhom, klorým na lomlo akl fve bola vyslovená nedôvera. Bola vylvorcná komisia . klorej úlohou bolo previes ť
hodnolcnic 20-ročnej č inn os ! i Zväzu. Tá lo ko misia zača la pod veden fm
~- Očc n:Ba pracovať ihneď. Paralelne boli zahájené práce na nových
slanovách ZSS, lakžc 3. S. 1971 bolo možno zvola( ďal šie Valné zhromaždenie ZSS a prijať nové slanovy Zväzu, kloré sú v plnom súlade
s uzneseniami prcdscdníclva ÚV KSCzo 17. 12. 1970. ZSS je podfa nových slanov ideovou odbornou , výber<>vou, lvorivou o rga nizáciou , klorá svoju činn osť rozvfja v intenciách poliliky KSC a je riadená MK
~SR .

V lete 197 1 sa prislúpilo k vyhodnolcniu časopisu Slovc n ~k á hudba
za posledných IO rokov. V redakcii boli prevede né kádrové zmeny, bol
menovaný nový šéfredaklor s. Cfžck a nov(! redakč nú rada (P. Bagin,
Dr. Hrušovský, prof. O . Kardoš, dr. Klinda , prom. hisl. Kovátová. dr.
Mokrý, P. Scdlický a dr. Siváčck) .
Počnúc jeseňou 1970 začal o súslavnc pra covať vedenie slranfckej
skupiny ZSS.
Počnú c aprflom 1970 rozvinul ZSS boha! ú a ngažovanú činnos! umeleckej a muziko logickej povahy. Významnou polilicku u akciou upoča 
lo u a riade nou Zväzom v lclc 1970 bola umclccka l\llrha k 50. výroeiu
KSC. Vznikli závažné diela popredných slovenských skladalcfov k lomula jubileu (Andrašovan, C ikker. Dusík , Ferenczy, lloloubck, Kardoš, Kowalski, Mikula, O če náš, Suchoň, Zimme r a i.)
Zväz sa úplne angažoval na príprave volieb do ZiJSlupilcfských o rgánov vr. 1971 verejným prc volaním ÚV ZSS k čle ns l vu a individuálnymi vyhláseniami ~voj ieh členov v l l ači, v rozhlase a vyslúpcniami v agilačných slrcdiskách na podporu kandidálov NF.
V priebehu jesene 1971 ZSS rozpracoval závery uznesení X IV. zjazdu KSC do jcdnollivých programových úloh a predložil ich čl cnslvu a ko
závažnú smernicu pre čin nosť Zväzu na najbližšie obdobie.
Rozvinuli sa prvé ko nlakly so scslc rským českým Zväzom. Počnúc
jeseňou 1971 pOdpisujú sa zahraničné pracovné do hody o spolupráci
(v Moskve, v Be rline, v Sofii ). Naša spolupráca s bralskými zv;izm i vyvrcholila čs. -soviclskym sympóziom .
Záverom uveďme nickloré momcnly, kloré nám poslúžia a ko pouče
nie. Na prvom micslc sloji lu idcovo-polilická výchovná práca funkcionárskeho a čl e n ské ho aklfvu.
Poučenie z minulých skúscnoslf nabáda uplalňoval' v či nnos! i Zväzu
dôsledne princfp demokratického ccnlralizmu .
Záverom lrcba povedať nickofko s lov k čl en skej základni . Zviiz v minulosli slrácal charakler výberovej organizácie. Mnoh l príslušnfci ZSS
zosla li ..malriko vými" členmi . Vcfa nedorozume ní spôsobilo zrušenie
kandidálov v slanovách r. 1967. C lcnmi sa lak sia li mnohí uch ádza č i ,
u klorých ideový a odborný profil nebol ešlc celkom vyhranený.
Skúmajúc č inn osť svojho čle nslva v uplynulom obdobi, ÚV ZSS pozbavi l čl enslva v ZSS lých svojich príslušnfkov, klorí zoslali ilegálne
v za hrani č! (Kupkovič , Fa llin, Sedivá. Po loczck, Simai , Ncumann , Novák 0 ., Zelenay, Bauer. Berky, Bulva, Farkaš, Babinec, Ha nák , Ježo). Prikročil k vyhodnoleniu činn osli lých príslušníkov ZSS, klorí
v priebehu 60-lych rokov, a le najmä v krfzovom obdobi a aj po ňom
olvorcne zaslávali polilicky nesprávne názory, prolisocialislické posla je, klorými ncgalívnc ovplyvnili činnosť a živo! ZSS . Úslredný výbor
ZSS rozhodol sa škrtnúť z radov ZSSR. Be rgera , O . Elscbcka, J . Halrfka , N. Hrčkovú , E . Fische rovú, M. Jurfka, P. Kolmana, J . Pospíšila ,
l. Vajdu a l. Zeljenku . Ďalej sa rozhodol zrušiť č lc nslvo vo ZSS lým,
čo pre súslavnú nečinnosť a ncgovanic čl en ských povinnosl í sú v rozpore so Slanovami, ale bo kl orých čl enslvo zaniklo v dôsledku zrušenia kolckl fvneho člcnslva komorných súborov a lých , klorf neprejavili želanic byť čl enmi ZSS. Na základe dOkladnč ho rozboru rozhodol sa preradiť nieklorýcb dolcrajšfch č le nov na kandidálov.
ÚV ZSS bude musieť olázkam č lenskej základne venovať i v budúcnosli zvýšenú Sl a rosllivosť a dôkladnú pozo rnosť.
(králcné)
POZNÁMKA REDAKCI E
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Č~ská hudba 1945 - "1989 QI.)

VYVO~HUDOBNE~RECIASTY.LU
JARMILA DOUBRAVOVÁ
STAV A VÝVOJ V 60-TYCH ROK OCH

Východiskom procesu, ktorý sa začal v 60-tych rokoch, bola

sku loč·

nosť ostro pociťovanej potreby zmerať sily nového umenia v Ceskoslo·

vensku s tým, čo sa d ia lo inde vo svete. Nastalo obdobie osvojovania si
(i zamietania) nových umeleckých koncepcií, programov, modelov i vytvárania či astkových syntéz. Pre vtedajšiu dobovú atmosféru je typické,
že sa pozo rnosť sústredila na kompozičn é techniky - na alcmoriku . radové kompozície, timbrovú hudbu , skôr vý n imočne však na nové umelecké modely: o umení objektu nikto nediskutoval, napriek tomu , že to
bolo všeobecné označe nie umelecké ho programu. do kto rého patrila
rovnako konkrétna hudba ako i niektoré prejavy výtvarného ume nia či
poézia. P rfči n a tejto skutočnosti spočíva l a vo vývojovej dialektike: po
prevažne ideologizujúcom poňa t í umeleckého modelu (ku ktorému pa·
trila aj verbálna interpretácia všetkého druhu a úrovne) chilo vcla autorov potrebu o päť sa sústred i ť na hudobný materiál a ko mpozič né
techniky. Racioná lny pátos bol prfťažlivý pre všetkých , lebo zjednoco·
val najrôznejšie záujmy na vecnom a akoby odideologizovanom základe. Vedia nových diel vznikali i nové spo loče nské fo rmácie - umelecké
skupiny s dosť vyhraneným profilom , v ktorých sa okrem skladatclov
a teoretikov združovali aj inte rpreti, výnimoč ne i predstavitelia iných
umení alebo- prípadne- inštitúcie . Musica viva Pragensis ( 1961). Mu·
sica nova ( 196 1), Brnenská skupina A ( 1963), Sonatori di Praga ( 1964),
Pražská skupina Novej hudby ( 1965) , Syntéza ( 1970) aď. Vznikali nové
elektroakustické pracoviská , štúdie elektronickej alebo expcrimentál·
nej hudby (Plzeň - 1964, zvukové laboratóriá v Prahe , menovite na
Ba rrandove, elektronické štúdio v Ostrave - 1966. v Cs. rozhlase v Prahc - 1968). V súvislosti s touto novou zák ladňou hudobného života sa
začal m eni ť kultúrny obraz oných rokov. Ako to býva v kultúrnom ob·
dobí vyhranených č i astkových umeleckých koncepcii, vznikala širo ká
skladatelská, kritická i spoločens ká diskusia, typ pluralistickej volnej
tribúny. D iskusia medzi z účastne n ými viedla k ostro vyhrane ným sta·
noviskám, v ktorých niektorí autori , smerujúci svojím celostným vývojom i mentálnym stavom svojej tvorby k syntéze, ostro kriticky vyslo·
vovalí svoje námietky voč i experimentu, ktorý vo vzácnych prípadoch,
a le predsa mal charakter kompozičné ho eklekticizmu, novodobého kli·
šé. Syntetizujúci zrelí skladatelia sa prezentovali vedia umelecky prud·
ko dozrievajúcich príslušníkov mladšej generácie, ktorým práve konfrontácia umeleckých koncepcii pomohla nájsť vlastnú osobi tosť. Obc
skupiny boli konfro ntované jedna k s rôznymi druhmi a úrov ňam i cxpe·
rimentu, jednak s trad ičnou až tradiciona listicko u tvo rbou autorov,
ktorým bo lo hladanic cudzie , alebo príliš dobre poznali svoje hranice
a vedeli sa ich p ridrž i ava ť napriek dobovej móde.

zvukovou šrruktúro u jazyka. Bolo tu velké dedičstvo minulých ~toročl .•
s kto rými ;a tiež bo lo tre ba vy rovna ť. Vznikali pocty - Rossi nimu,
Gricgovi . Monteverdimu . Michc langelovi a (f. Variácie na mo tívy
G. Mahlera, Ba c hov~ké metamorfózy, Mc tatancc na motívy Dvorákových Slovanských tancov a pod. (Táto tendencia presahovala hlboko do
70-tych rokov, avšak s iným ideálom: ideálom mctaumcnia. ; pájajúceho hudbu všetkých dôb a kultúr). V hfbke 60-tych rokov sa 1ba kryšta li·
zovali také možnosti, ncscné programom umenia-objektu . kam patrili
techniky citácie, montátc. ko láže. Z iných zdrojov sa vplietal záujem
o hudbu nielen ludových, ale hlavne mimoeurópskych kultúr. Zákla·
dom záuj mu o výber či organizáciu materiálu v tej dobe nebola modalita či radová technika . Kon eč ne tu bol i záujem o novú zvukovú podo·
bu.
Iný model sa vyvinul z kontaktu mcd7i jedno tlivými umeniami: grafick á hudba a hudobná grafika. hudba inšpirovaná výtvarným umením
či audiovizuálne kompozície umožl)ovali nazerať na hudbu v inej súvislosti a podriaďovať ju iným zákonitostiam, než tým či st o hudobným.
l tu existovali umelecké programy nov~ieho (umenie prostredia) i velmi
starého dáta (ume nie textu) , stoj ace v pozadí týchto tende ncií (viď
k to mu Nové cesty hudby l. a ll. 1966, 1969. V. Lobl, 1966. Ct. Kohoutck . 1965, Mu; ik der scchzigcr Jahrc, 1972).
Podobné tendencie prebiehali i ll obla~ti dramatickej tvorby. a to pod
vplyvom ab; urdné ho divadla i pod vplyvom happeningu a pod. Antiopcra Most Jarmila Burghausera. dodckafonická poch ode ň Prométheova
Jaňa Hanuša. tímová lllasová verniMiž. Vyvolávači a ďalšie die la.
zvláš( miniopcry Josefa Bcrga , inšpirované absurdným divadlom. u ~ a
zujú nový umelecký model. Rátal - podobne ako celý rad die l i n~tru
mcntál nych a vokálnych, oscilujúcich medzi komorným a nckomornym
obsadením - s iným, menej ustrnulým rea lizač ný m organizmom. než
poskytovali velké operné scény, orche;tre. oficiálne komorné telesá.
zbory atď . Vznikali divadelné l;túdiá menšieho roz!>ahu a pružncjšcj
prevádzky (Brno. Praha).

TENDENCI E A PROBL ÉMY

Vedia možnosti vyrovnať sa koneč ne s 2. viedenskou školou bo l ob·
javený Cagc a vlna antiumenia (antiromá n. absurdné divadlo, aleatorika , happcning aď. ) , zachvacujúcu všetky umenia (avšak rôznou mie·
rou). Vynárali sa nové problémy, týkajúce ~a in~ lituc ion {tl nej bály hu·
dobného života. Nová hudobno-dramatická tvorba si vyžadovala iný
typ divadla než divadlo kukátkové , nové kompozície si vyžadovali novú
notáciu, a le v súvislosti s tým i zmeny výrobného charakteru . Nové diela potrebovali novú techniku a súčas n e nová technika umožňova l a väč~í
rozhlad po eu rópskom i mimoeurópskych kontinentoch a ich kultú·
ruch. Potrebova l však aj nové súbory, schopné ich n a št udovať a netradič né svojím zložením.
Do te matiky kompozícii sa dosta li rovnako lety do vesmíru ako aj
prehistória ludstva. Nové technické možnosti záznamu a spracovania
zvuku umožnili vpád civil izačn ej tematiky, ako aj audiovizuálnych prostriedkov. To zosilnilo vlnu záujmu aj o nccuróp ke kultúry. Sprostredkujúci vplyv mal aj zvýšený záujem o nonartifici:llnu hudbu a jej úzke
spojenie so životom a prostredím. Pocity ohrozenia civilizácie. neistoty
a pochybností, úsilie nájsť istotu hoci i v návratoch (k Bachovi ulebo
k Mahlerovi), úsilie vyrovnať sa s dôsledkami života v rozdelenom svete
- to všetko hl ada lo svoj výraz. Tak ako sa prek ra čovali hranice ume nia .
sa všestranne prekla,.Jvali i hl.tnice medzi ume ním a mimo umclcckou
sférou. Banalita prenikala do abstraktné ho vyjadrovania, aby ho ironi·
zovala a posunula bližšie ku ko nkrétnemu. Matematické znalosti prenikali z d ruhej strany. Z rovnakého zdroja - totiž úsilia o nachádzanie
adekvátneho vyjadrenia dobovej atmosféry - vychádzali i syntézy vnútri umení, hladanic nového výrazu na pomedzi hudby a poézie (fónická
poézia), hudby a výtvarného umenia (hudobná grafika a grafická hudba, audiovizuálne projekty a rea lizácie), hudby a architektúry (spclcofónia a pod.) . divadla a života (happeningy). Neboli to výstrelky ani ná·
hody, boli to logické dôsledky úsilia o nachádzanie novej reči všetkých
umení a úsilia o fo rmovanie novej funkcie umenia v s pol očn o;t i .
Vývoj umenia bol konečne viazaný aj na technické podmienky. Elek·
tronická a konkrétna hudba nebola myslitelná bez techni ky, práve tak
ako kinetické umenie. Nové ume nie sa nedalo rea l izovať v mastodontá lnych inštitúciách s minimálnou pru ž nosťou . Vznikali tvorivé skupí·
ny, malé divadlá , komorné združenia . Umenie hladalo nielen nové spô·
soby, ako sa c hopi ť života , ale i nové cesty ako sa do neho v rá t iť . Mimoriadny vzostup ko mo rných žánrov nebol v hudbe 60-tych rokov náhod·
ný. (Ne bolo náhodné ani to, že sa pri tom jednalo často o kompozície
monumentálne ho cha rakteru). Takisto nebola náhodná volba fónických textov, textov vo svetových jazykoch a lebo v jazykoch starých civilizácií: bolo treba náj sť všeobecnejší jazyk, než jazyk národný. Z to h·
to hfadiska nadobúda i využitie tzv. novodobých k ompozičn ých me tód
iný význam: išlo o nachádzanie nového univerzálneho jazyka d ruhej po·
lovice 20. storočia , ktorý by zodpovedal novoobjavenej dimenzii človeka ,
kto rý lie tal do vesmíru . prekonáva) vzdialeno ti kontinetov ;1civilizácií,
zaoberal sa kybernetikou a polovodÍčm i a dokázal sa zmocniť aj princí·
pov umeleckého tvoro:nia. Neboli lO len no vé techniky. dokonca ani len
nový umelecký štýl, s novým vzťa hom ku sk u točno~ti , manifestovaným
týmito technikami. Bola to nová nádej. ktorá sa otvárala pred čl ove
kom 2. polovice 20. storočia , obyvatclom jednej z plané t s l n eč nej sústavy. Umenie ju rc nektovalo.
K RITÉRIUM HISTÓRI E: TVORBA DOBOVÝCH K ULTÚRNYCH
MODELOV

Naprie k bo hatému kultúrne mu dianiu 60-tych rokov a ne~porn é m u
prínosu a významu celého radu diel vtedy vznikajúcich, ča; najostrejšie
preve ril kvalitu vtedajšej tvorby a zostalo nickolko nostárnucich diel
spolu s opl od ň ujúci m vplyvom a vedo mlm t vorč ic ho kvasu tej doby.
Pod vedúcou myšlienkou konfrontácie so svetovými trendmi bolo po·
trebné predovšetkým sa vys poriadať s ded ičs t vom 2. viedenskej školy
(dodekafónia) i jej povojnovým rozvinutím (scrializmu). Bolo nutné vo
vo kálnej tvorbe nielen zvol iť ši ršiu komunikatívnu jazykovú bázu, než
akú poskytovala češt i na , a le predovšetkým sa priblíži ť k novému zvukovému ideálu. prcsadzujúccmu sa i v poézii (fónická poézia) . Pre to
vznikali kompozície na texty latinské, rôzne výbery svetových ja7ykov i
jazykov dávnych civi lizácií., kompozície analyticky pracujúce priamo ~o
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A NALYTICK Á SO OA: VOKÁL NE DI ELA ť:ESK EJ OVEJ HUO·
BY - VÝZ AM Ý U K AZOVAT E Ľ DOBOVÝCH TE DE Cl l

nickolkými č rtam1.
ovej hudby vo svete .
Ak podriadenie vokálne ho prejavu zákon it o~tiam projcktívnych kompozičn ýc h techník bolo typické pre zač iat ky. potom bol ďa lM vp•oj
sp;itý s využitím dvojaké ho významu reči - pojmového a zvukového.
Počiatočné štádium českej vokálnej Novej hudby môžu reprezentovať
3 Soneb from Shakespeare na anglický text. \eriálne dielo Zbyňka
Vo~tfáka z roku 1964. vedia fresky pre miešaný zbor a naulu Marka
Ko pclenta z to ho istého roku a Invencií pre mi e~aný zbor Jindficha Feida 7 roku 1966. vyutJvaJÚCe inštrumentálne kompozičn é tcchmky. Ďa l
Sí vývoj pre biehal na zák lade využitia dvojakého vý7namu reč i . Ten·
dencia k maximáloc mu vyutitiu pojmovej >lránky r~č1 'a prejavila niekolkými spôsobmi , z ktorých v tejto súv 1 ~ losti menuJem dva: ta radenie
textu pred hudbu a využitie štýlovo konkré tneho charakteru r~či . Výrazným prejavom prvého ; meru je Pč n a Svatopluka llavclku. Vzn i~ l a
v roku 1965 ako hudba k bá;ni llansa Magnusa Enzen;hcrgcra. Stavba
tohto diela , kto ré nic je a ani ncm;í byť '>ymfonickou bá,J)ou . buduje na
va riačn ýc h preme nách leitmotívu na po7adi timbrovo boha to premen li·
vých štruk túr.- 7. <.ymfónia Miloslava K ahel:íča vznikla v roku 1967 na
auw rov text podla Eva ngc lia a Zjavenia w. Jána a je určená pre or·
chc!>ter a recitátora. Slovná časť je sú~tredcná na nickofko významovo
silne za ťažen ých pojmov: vcč no..,ť, počial<lk, slovo, 1ivot. tajomstvo
a pod .. z kwrých prostredn íctvom kombinácii a zvukovej interpunkcie
a " unozrcJme hudby ; kladate l rozvíja polemiku ., biblickou intcrprcl:Í·
cicu . Po k o m pozičnej strankc pracuje toto dielo podohne ako všetky
Ka be láčove diela je ho vlastnou technikou. 7alož.cno u na racionálne vybranom materiáli a predu rče nej časovej orga nizúcii dielu .- Na využitie
štýlovo určit é h o ~ harakteru reči bola po'>lavená kompoz1cia Aloisa Si·
mandla Pi1'o~aa Sc7námcn1 pre dva hla'>y a gitaru na texty zoznamovncich inzerát ov. Po kompo7ičncj ;tránkc používa tu autor rovnako ako
v ďa lšieh svojich die lach vrátane diel e lektronických racionálnu orgn ni·
záciu hudobného matcri:ílu.
Vyu7itie pojmovej ~ lrH n ky reči n vofba maximálne pojmovo nosného
textu mala ;voj protipól vo využiti zvukovej st ranky jazyka a volbc textov prcdo v~e t k ým zvukových. Tak po~ tupova li autori. ktorí pre ~voje
diela vybernli slová z rôznych cudzích jazykov ~ jediným vý111amo m.
Vokálne diela

čes kej

Novej hudhy \a

vyznačujú

v ktor)•ch sa\ o neskorením od ra1aJú tende ncie

ako napríklad Ma re k Kopclc nt v Snehnh , alebo nao pak. text významnvo velmi nosný, avšak v meneJ známom cudzom p zyku , takže )Cho úči·
nok je predovšetkým zvukový: tak postupoval Luboš Fišer v Caprichos
podla Goyú. Ko pc le ntova Snehah je urče ná pre soprán , džezový ah
a komorný súbor. Dô myselná kompozícia punktuálncho typu. využíva·
júca priestorové reprodukčné možno~t i , i konfrontácie živého zvuku so
zvukom magnetofónu , je textovo založená na ekvivalentoch slova .. Iás·
ka" v o rientálnych jazykoch. Trojdielnou formou die la sa pritom <lutor
úspešne usiloval o trojaký výklad slávneho staropcrzské ho štvorvcrSia
Abú sa'ida. -Caprichos Luboša Fišera vznikli v ro ku 1966 ako účas(
triptychu. prísne spracovávajúceho oscmtónový modus a aleatorického
v časových zložkách. Text dvojzborovcj skladby a cappe lla tvorí spric·
vod Goyových grafických lbtov z oboch dielo Caprichos. V tejto súvis·
lost i treba ešte uviesť elektronickú kompozíciu Jaroslava Krčka Sonát)
s la víčkové. Toto diela z roku 1969. v ktoro m sa skladatc l zameral na ar·
ti k u l ačn ú stränku vokálneho prejavu. je založené na básni zo 17. storoči a . používajúcej iba onomatopoje.
Obc te ndencie mali svoje nebezpečn é krajnosti: na po kraji maximál·
ne ho využitia pojmovej stránky reči stálo zrušcnnic väzby medzi slovom a hudbou a tým st rata žánru, na pokraji opačn ej tendencie dcsé·
mantizácia vokálneho prejavu, strata zmyslu. Ukázalo sa však. že tieto
krajnosti boli teoretické. K využitiu pojmovo-sémantických kvalit reči
sa v českej vokálnej hudbe pripája aj jej využitie ako gesta -pokynu.
príkazu, zákazu symbolického charakteru. Tak pm.tupovalo nickorko
auto rov. pre ktorých ;ú príznač n é integračné č rt y tvorby: Miloslav Ka·
bcláč v Eufemias Mysterion , Luboš Fišer v Requiem a Jan Tausingcr
v Avc Maria. Protivoj novo zamerané Tausingcrovo dielo z ro ku 1739 je
určené pre soprán, recitáciu a orchester. pri čo m skladatcl ko nfrontuje
latinsky spev s českou recitáciou. Fišerovo Requiem vzniklo na konci
60-tych rokov, Kompozícia pre sóla . zbor ;1 orcheste r tvorí záverečnú
časť triptychu spolu s Caprichos a 15 listami podla Diircrovcj Apoka·
lypsy; pracuje , rovnakým osemtó novým modom a alcatorikou v časo·
vých zložkách kompozície ako prcdchadzajúec ~ i cla. Kabe láčovo Eufc·
mi~ Myste rion vzniklo v roku 1965 a je urče n é pre soprán a komorný
orchester. Sopr(tnový part štvordielnej skladby používa čes ké slová.
s pomocou kto rých v kontrapozlcii k inštrumentálnemu zvuku buduje
~ymboli cký konniktný dej so t,ávc rcčnou katarziou.
S odlišným významom i kompozič n ým i te ndenciami je v českej vokálnej hudbe spätá tvorba na dlhši latinský text. Diela tohto typu vzni·
kali v priebehu 60-tych ro kov a boli podmienené popr.i prechodne mód·
nych tendenciách prispôsobením textovej zložky novým kompozič ným
technikám . a latinské texty písali autori Alois Simandl Piňos, Miloš
Stčd roň , Jan Novák, Zde nč k Lukáš, Ivo J iráse k. Václav Lídl aď. Na
rozdiel od integrujúcich te ndencii typických pre predchádzajúcu skupí·
nu diel. išlo tu skôr o umelecky svojbytnú autonómiu. v ktorej bola po·
zornosť upriamená na čist o tu kompoz ičnej práce , i keď prípadne kom·
binujúcu rôzne techniky.
Iné zvukové možnosti poskytlo elektronické spracovanie vokálneho
prejavu . Tak postupoval Zde nčk LukM v Ecce quomodo moritur justus
na mo telo Jacoba Galia . Táto ko mpozícia je súčas ne umeleckou analý·
?ou i citáciou pôvodného diela, pričom sa vokálny materiál meni v až
inštrumentálne zvukové prvky. Podobne postupoval v konkrétnom mo·
tele O sacrum convivum Jan Klusák. keď e le ktronicky ~pra coval melo·
dickú líniu antifony, ; pievanú dvoma hlasmi v unisone. Ak môže ciek·
Ironické spracovanie vokálneho materiálu zme niť. dcvoka l izovať vokálnu hudbu podobne ako použitie inštrumentálnej techniky vo vokálnej
sadzbe (ako tomu bolo v citovanej Feldovcj Invencii). potom treba na
druhej strane spomenú ť inštrumentálnu hudbu. 7 vokálneho prejavu
vychádzajúcu. Sem patrí Argot Vúclava K uče ru . Tfi vč ty pre že!>ťové
kvinteto. kto ré sí1 'inšpirované mestským folklórom. Arnošt Parsch
v Musica conccrtantc con omaggio ( 1970) kombinoval citácie z Monte·
verdiho Orfea a Odysseovho návratu s vlastnou hudbou. materiálovo
odvodenou z Montcverdiho. Tento posledný odkaz poukazuje na ďa l ·
šiu tendenciu česk ej vokálnej Novej hudby. spočívajúc u (vedia podria·
dcnia vokálnej línie projektívnym kompozičným technikám . využitia
dvojakého významu reči a prepojenia vokúlncj a inštrume ntálnej hud·
by) v prepojeni Novej hudby s hudbou minulých sto ročí prostredn íc·
tvom citácie. montáže a koláže . K týmto integrač ný m prejavom sa pri·
poj ilo usilie o prcpojemc hudobného a vizuálneho diela . 4 madrigaly na
vlastné texty s názvom Orbis pietu~ Vilclava Ku če ru z roku 1975 sú in·
špi rované dielami Václava Spálu. Käthc Kollwitzpvej, Paula Kleca
a Marca hagalla. Bo hato vyu7ívajú rôzne prvky ludské ho hlasu vráta·
ne kriku . smiechu , plaču . šepotu a i. Siroké integračné tendencie sú
príznačné pre či norod ý brnen>ký tím v pôvodnom zložení Berg. Piňos.
Stčdroň. Ružička , Par;ch. Spomeniem tu zvl ášť tímovú pr;ícu Eccc ho·
mo. Vokálnu symfó niu pre ;óla. orchester a magnetofónový pás na text
z Evangclia sv. Jána. Ka fkovho Procesu a Z.imku a sentencií J o~cfa
Derga. použlvaj(lcc hudobné i textové koláže. alebo dielo l llasová ver·
nisáž pre sóla. 6 inštrumentalistov. 2 spikcrov. pou,ívajúcc kombina č·
né textové hry a 7apájajúcc do voká lneho prejavu prvky divadla. Rôz·
ne možnosti sme rujúce ku ko nkretizácii vokálnej zložky využil Václav
Kučera v kompozícii Lidice 7 roku 1972 a Lube~ Fišer v Ptnvdč o zkáze
mč~ta Ur pre sólistov. recitátorov, spevácke a recitačné zbory. 1vony
a tympány na ursumé rsky text. Ovplyvnenie neeurópskymi kuhí1rami.
či už ludovými ale umelými sa v českej
ovej hudbe prejavilo výrazne.
avšak skôr v inštrumentálnej než vokálnej hudbe. Z autorov takto zamera ných treba spome núť Miroslava lštvana a zv láš ť Miloslava Kabc láča: citovaná 7. symfónia pou71va napríklad 1alospcv z ovej Guiney.
Kombinovan ie kompoz ičn ýc h techník. prepojenie vok(llncj <1 inštrumentálnej hudby. využit ie citácií. montáže a koláže a prepoJenie vokálneJ hudby a iných umeni poukazuje i na nové poňatie V7 ťahu hudby
a poézie: poetizuvanic prozaických textov. použfvanic techník umenia-objektu, spo ločných ohom umeniam a konečne použitie notácic ako
'>prostredkovatcla medzi nimi - všetky tieto postupy ukázali nové spol očn é č rt y a nastolili nové v7fahy medzi umeniami. Vý~tavy partitúr
(Brno - 1969) sa zúčastnili vedia skladatclov i básnici a samozrej me výtvarníci.
Všetky spomínané postupy môžu. ale nemusia sme rovať k umeleckej
syntéze. práve tak ako úsilie i originálnu kompozičnú techniku nemusí
posilni( autonómiu toho-ktoré ho umenia . Obc smerovania si však podriaďuj it vokálny prejav a podrobujú ho záko nitostiam syntézy alebo autonómie. Preto bol fak t, že si rad autorov vokálnej ovej hudby vybc·
ral pre svoje diela cudzie tex ty, síce dô ležitý pre celkovú orientáciu čes·
kej ovej hudby. ale nic rozhodujúci pre vzťa h hudby a reči. Rovnako
~lo síce príznačné. ale vôbec nic rozhodujúce, že rad diel Novej hudby využíval širokú paletu hlasových možností v širokej palete š t yli zač·
nej, čo výrazne sk o nkré tňovalo vokálny prejav. l keď sa zdá. že pre
vzťah hudby a reči v česk ej vokúlnej Novej hudbe bolo rozhodujúce využitie reči ako stavebného ma teriálu. možno povcdat', že problémom
čes kej vokálnej ovej hudby nebola úloha reči v n ~.:j, ale konfrontácia
čes kej hudby s hudbou svetovou. Prízn ač n é pre te nto ciel a úsilie o jeho dosiahnutie bolo. že čes ká vokálna ová hudba pritom nielen nestratila kontakt s tradíciou, ale naopak : integračné tendencie zasahovali prúve tak rozmanité zdroje vonkajšie ako aj vnútorné. K tým najsilnejším patril skladatelský odkaz Leoša Jan áč ka a školy Aloisa Hábu.
Dokončen ie
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