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,.Ktosi múdry raz po,·cdal, že zamieňať si prostriedok s cieľom je
fi")· krok k strate zmyslu konania. Iste, cieľ možno dosiahnut' iba
pouiitím nejakých prostriedkov, no ak sa predbežný cieľ zamení za
9fsledok úsilia, naša energia sa premrhala".
IVAN H UDEC, spisovateľ
Nové slovo č. 14/90

OEXISTENCll
IIUDBY
l•J~mc

dobu

prcvratn }•~:h

a z;badných po-

titick~ch. ~poločen\kých a ekonomických
pn:mtcn. Z počiawč ne j 'pont<ínno~ti ' a stáva
~ali t a. z n::tlity Vltl ikajú nové zákonodarné

a pral'nc úpravy a u'tanove nia . ktorýtni sa
v na\távajúcom období budeme musici ria·
dit. A č<Mm. po volhúch. prídu ďal š i e. možno dokonalejšie. ale aj ďalcko, iahl ejšic zmc·
n). !\low 1\ctkého naj rad\ej chce li hy ' mc
zrejme čonajr~chh:j\iu \ labilitu v~c tk ýc h inltitucionálnych premien . cpopic ratdné je.
te 1 popr~dí zúujmu \t<í tu je ekonomika a
!lahthácia núšho n:írodného hos podár~ t va
i latdym túžená materi:ílna pro,pcrita. Ná'
1'\Jk taaz Laujímajú o\udy kultúry. konkrét·
ncJ\tc o~udy umenia. umenia hudobného.
S 1dkou pozorno, iou ' me ~ l edova li cesty
11nrh) \tátneho ho.,podúr.,kcho roz počtu
a 1 napriek mnohým chhícholivým utvrdnwantam u pozornmti ku ~ultúrncj oblasti ' výIOJOm 'ltmície nemôžeme hyi vonkoncom
!pllkOJill. Mnohí v.;a~ už burcujú i bubnujú
llól poplach. V apríli 1. r. uverej nil ~p i ,ova t d
han lludcc v Novom ' love alarmuj(tci č l ;í
nok. Kultúra prvá na odstrel, z ktorého som
11 l)flOŽtča l úvodné slov;í ako mo u o. pretože
11111žnc charakterizujú 'itu;íciu. v ktorej sa
prá1c ocmíme.
Pnam~m podnetom ~ h:jto úvahe hola
tohtomtmí prehliadka koncertného umenia
tlthn ~. no predov.;etkým he,eda s aktivi~ta·
mi Kruhov priatcfov hudhy. ktorej predch:'•·
dzal•• hc1cda v na\om ča,opi'e ( HL č b io ó) .
Na pn) pohfad 'a môie Ldat. že je v~e tk o
1 norme. i.c ide o prechodné. porevolučné
11a11 1\tcže. Ale tak vchto ' ta vov. ktoré od·
zrkadlu jú aj dnc\n(• , iÍwíci u v našom koncert·
nom ži1otc. ui holo vi a c~· i. Velf aj pred dvadllallml ro~mi na 't rúnkadl tohto č;"opi ' u \ a
dl\kUtol·alo o tejw pmhlcmaukc takmer tak
lllll.tko dn~' · V)ch:ídwm L who. že po vy~c
lt~nd,atročnej profe,ionaliliil·ti ' lnvcn\ kého
lamc.:rtného umenia (t;ito u1·aha 'a netýka
pwl.:,ton:ílnych .;t;ítn) l'h hudobných inštitú·
en) ncprnl ~\io n alil\lval 'a n;'a.; poriadatdsko-~~cnt;iln) ')'tém kotKettnt: ho umenia na
uzcnu cdeho Slove n, f..a . ~tllľý na ~ klonku
dlad,tatcho \ toročia e \ 1' tu j c - vďa ka Bobu- dC\tat~am nad \..: n ~:o1 . ~to ri obetavo. ~o
1\t:tk)mi formami umelého dýchania držia
na\ konc~ nn ~· iinll pri života: . v tejto chvíli
lk\·hccm analyzol'at problémy Kruhov pria·
tda11 hudh) (venova li ' me im v HZ patričný
pn.:'wr a mo7tHN vypdrit 'a k tejto problelllilllk.: LO\ta\'a 1 platno,ti i naďal ej) . chce m
!l.tirupttarnit powrno't do budúcnosti (pozri
L Dal\a 112. a:. l a IJ).
\',uta,nmti \llle wedkami fa ktu. že ~ tťltn c
or~n1 . t ~da mini,ter\ tvú. 'a zriekajú riadia«1 tum11\ll a preberajú na ~cha prcdovSct·
k1mtilohu ~oordimí tora a či nite fa . ktorý bu·
dt:lltlúrill podmienk y na existenciu a rozvoj
II:J·ktor~J oh la~ ti . Pochopitdne. každý málil: \\OJ~ \kú~cno,ti. vznikajú obavy. Ak sa
10111 dmc nt l. poča' ~triktné ho centralistickélll nadtaccho 'Y~ t é mu nepodaril vytvori i salll\latnc fungujúci poriadatdsko-agentážny
l)'llcm umeleckého života . aspoň v každom
Yá&1m rne~tc . tak dnes. pochopitefnc s prí·
dlodom nových ekonomických pravidiel.
l'llupuJcmc na terén vd mi mii k ký. neprebli·
dini a nct, t\•. Matcri<íln;• báza . ktorú dotc·
ru ~l'k)tOI;ali napríklad Domy ROH alebo
Z11odné ~lub y ROH pri ve lkých podnikoch.
~ ptlliiž)ii'O zmen\ila. Tieto kultúrne za ria·
dcnta maJLI \O svoj imi rozpoč t ami na .. kultúr.. ~nntht " vla\tnt: problémy a tlak na ich se-

bes ta č nosi nemôže vie~i k prosperite pro fcsion;íl ncho umenia. ale skôr naopak. Teda
v dohľadnej dobe so ~ponzorstvom z tejto
obla,ti a~i príl iš rátai nemô.lcmc . Pracovnfci
mírodn ých výborov taktiež avizujú znižovanic či obmedzovanie dot ťtcií na .. kultúrnu
čin no., i" . V najbližšej dobe sa preto budeme
mu, ict ~po fahnúi najmii na vlastné sily. prehod notit a novo sformulovai svoj vlastný postoj a vziah k existencii domáceho koncertného života (pochopi tc fnc je s tým spoj ené
aj upl a tň ovan i e domácej tvorby). Dnešný
konce rtný pos lu c htíč totiž už nic je ten spred
desiatk y rokov. ktorému sa serv írova lo
z vrchu . Je obklopený množstvo m informúcií
a zdrojov ~prostredkuj(tci ch š pi č kové hodno·
ty dom;ícej a ~vc t ovej produkcie. A tak bude
zá lcža i predovšetkým na nás všetkých. ako
naďalej budeme využfvai a rozvíjai to. čo
sme dosiaľ zasiali pro~trcdníctvom Kruhov
priatcfov hudby. pretože v nich vidím v naj·
bližSom období jedinú zá kladňu (pri avizovanej demonopolizácii Slovkoncertu). ktorá
bude schopná vyvažovai túžbu č l oveka po
mat eriálnej prosperite a prosperite ducha .
Tak dajako mi to vychťtdza z celodenného
stretnutia s aktivistami Kruhov priat e ľo v
hudby. Ukazuje sa. te nadšencov neubúda .
čo je dobré znamenie. Ale rozhodne náS
vziah k publiku . k dvíhaniu úrovne domáceho konce rtného života . sa nemôže formovai
tak. ako to bolo na žilin ~ k cj prehliadke (oficiálne stanovisko usporiad a t e ľa prináša me na
2. \tra ne).
ic je to na škodu dobrej veci. - dozvedámc sa z úst mladého agilného predstavitela
KPH zo L:iaru n/H (kdc v kontexte tamoj šej
populácie estetická výchova. povedané eko·
logickým slovn íkom. je priamo ohrozená oblast') - k eď vznikne pred rokom Kruh priatc·
fov hudby s 205 č l e nmi . s pochopením ONV
(kiežby takých bolo viac) Lak ttpi nové kon·
cc rtné krídlo. pripraví jedenkrát m c,ač n c
koncert . usporiada prvú hudobnú jar. vyt la čí
drahé plagáty. rozošle pozvá nk y. pripraví
programové bulletiny. a vz{lpätí nato na š i c~
tich lákavých koncertoch st"• hn eď tri zmeny'!
ui na Z{tpadc by sme \ i to asi nedovolili .
A zrej me si to o chvílu nebudeme môci do·
volii ani doma. ak zákonitosti trhového mechanizmu vojdu nielen do praxe. ale stanú ~a
aj z<i kladným kritériom vziahu subjektu i objektu. čiže ponuky a dopytu. Cím skôr si uvedo míme . že na konce rty \a už nebude chodi i
len tak. pre kratoc h v íľu . alebo orga nizova ne
č i povinne. ale dobrovofnc. na konkrétneho
umelca . konkrétny program . tým lepšie. A li·
tent zákona. zakotve ná v zmluve . bude musici platii ako právny akt pre každého jednotlivca i inštitúciu. To je totiž profe,ionálny
predpoklad aj pre proľc ionalizáciu nášho
koncertného života a nielen konce rtné ho.
Nctajme sa. že nevieme o úbytku publika .
l u našich prvých orchestrov č i ope rných
scé n. Netaji la sa tým nedávno ani televízna
spravodajská reltícia z Pražskej jari. k e ď
konštatovala. že po svetovom klasikovi. pred
druhou čas iou programu . kde zazneli diela
B. Martin(• . sa publikum citeľn e zmenšilo.
A to je svetový festival. .. a téma na osobitný

čl á nok .

Ak som v úvode citoval čl á n o k spisovatda
Ivana Hudeca. za meraný predovšetkým na
oblasi literatúry. tak preto, že sú tu zjavné
para lely a podobnosti. ktoré by sa hádam
mohli aj spol očn e ri ešiť. Nebudem sa teraz
zmiet, ovai o problematike vydavate ľskej . le-

Ul tradične májová Trnava privítala účastníkov 11. ročníka Speváckej súťaže Mikulá~a
Schneidra-Trnavského. V dňoch 21.- 25. S. tu v budove Trnavského divadla pre deti a mládež zápolilo v 2 kategóriách 33 spevákov zo Slovenska l Čiech. Výsledky súťaže prlná~ame
na 7. strane.

bo kai dý vie. že za štyridsai rokov sme si na
rozdiel od literátov ncvybudovali pre našu
s kladat eľskú a muzikologick(t tvorbu samostatné vyda va t e ľst vo. ani o tom. že v dôsledku toho diela našich autorov nema jú copy·
right. čiže nic sú chránené . nechcem h ovo riť
ani o svetovom prvenstve našej SOZY. ktorá
jediná je iba vyúč t ova co u kanceláriou a nic
age ntúrou zastupujúcou a chrániacou autorov. ani o zbytočnos ti Ll TY. ani o váhavosti
pred zriadením lnt crgramu etc, etc ... To s(•
všetko otúzky. kto ré ~ a nielen tisnú do pera.
ale vdmi úzko navzájom ~ú visia s existenciou
našej hud by nielen doma. ale i vo svete . najmä s na ~i m perspektívnym otvá raním sa svetu .
Vrátim sa však z ilúzií opiii na našu m a t ič
ku ze m. Iva n Hudec vo wojom č l á nku totil
hovorí. že naša vláda na rozvoj kultúry vyčl e 
nila bez výdavkov na rozhlas a telcví7iu iba
1.7 miliardy korún . z toho na kultúru v pôsobnosti národ ných výborov l miliardu. A tu
je vlastne pes zakopaný i jablko svá ru . zdroj
vše tk ých nedorozumení. Teda otázka stojí.
ako sa národné výbory podieľajú na rozvoj i.
existencii kultúry . za onú miliardu korún.
resp. aká kultúra \a financuje za túto mi liardu korún . A koľk o z toho pripadne na hudobné umenie. Z rejme bude potrebné si aj
ujasnii a presnejšie definovai. čo je kult(tra
pre rezort ministerstva kultúry a o akú kultúru pôj de národným výborom. Táto otázka visí totiž vo vzduchu už roky. len ... len sa nesmela smelo a nahlas vyslovii. Kde teda hfa_dai východisko. keď Národný výbor X . Y.
nariadi Kultúrnemu a spo l očen s ké mu stred i,.
ku alebo iné mu poriadate ľovi . aby si peniaze
na vážnu hudbu zarobil. alebo aby robi l t oľko
na koľko má ... ? Jestvujú iba dve východiská:
a) koncertný život sa bude riadii a dotovai
ako doteraz z ce ntra (čiže národné výbory
budú zase ..odbremenené" o časi kultúry) ;
b) v rámci ústavno-právnych. legislatívnych

opatrení a najmä v rámci pripravovanej rcformy národných výborov mu ~ f dôj si k jasnému definovaniu pojmu kultúry ako nedelit e ľ
ného poj mu. To znamená . že národné výbo·
ry dostan(• povinnosi vc novai adekvátn u po·
zornosi. o rga ni začn(• i ekonomickú . vše tkým
druhom a žťlnro m kult1íry a umenia. Napo·
ko n v avizovaných zásadách to majú. Ide
však o naplnenie proklamovaných ustanovení a ich kontrolu .
A to je podstata mojej úvahy. pretože
v tejto chvíl i vidím ako najnaliehavejšiu potrebu do\ia hnutie jasného legislatívneho chápania pojmu kultúry v rámci pripravovanej
reformy národných výborov. ako reprezentan tov \atnosprávy obcí. miest. aby kultúra
a umenie boli živou a rovnocennou súčasio u
ich pr<ív a povinností . tak . aby pojem kultúry
zodpovedal dnešnej modernej spo l oč n osti
v celej svojej komplexnosti. Inakšie budeme
iahai za kratší koniec a bedákai nad nciia·
dúcou situáciou. ict iného východiska . ako
si uvcdomii. že kultúra nic je ani ..obetným
baránkom" ani luxusom. ale životnou ncvyhnutnosiou . hoci aj pre menšinu obyva t e ľ
stva. "Kultúra prostredníctvom kultt"•rncho
č l oveka sa usiluje o na"ofovanic kozmického
poriadku v fudskom w ctc. <,naží sa obnovovať harmóniu - rovnováhu medzi vstupm i
a výstupmi jedinca, rddiny. spol oče n s k ých
systémov. fudstva. O rientácia na konzum (vo
všetkých aspektoch) túto rovnováhu ni vočí .
orientácia na kreativitu - obnovuj e" (R. Berger: ežná revolúcia a hudba. HZ č . ll .)
Charakteristika. ktor;í nepotrebuje komcnt{tr . iba vstup do plat nosti. legá lnu v~tu ·
pe nku do života . Prcto~ c i n áč si opä i budeme
zamieňa ť c i eľ s prostriedkom. ako do si aľ
mnohokrát. n našim cieľom by nemalo byi
hfadanic pro'>triedkov . ale konkrétnych či·
nov. ab) \ lllC opiii ncprcmrhali čas a dobu .
ktorá sa nám možno aj núka ...
MARIÁN JUR(K

NÁVRH STANOV
Slovenskej hudobnej únie
Hudobná kultúra je neoddeliteľnou súčasťou i h•ota na§ej spoločnosti. Jej kvalita
ovplyvňlije duchovný rozvoj súčasné ho člo
veka,jeho etiku, estetické cftenle a Intelekt.
Stav a úroveň hudobnej kultúry v spoloč
nosti je jedným z n~základnej§ich ukazovateľov celkovej vyspelosti národa.
Slovenská hudobná únia sl kladie za cieľ
rozvfjať hudobnú kultúru vo vktkých jej
smeroch, upevňovať národné tradicie a medzinárodnú spoluprácu.
Osobitnú pozornosť venlije §irokému
uplatneniu a rozvoju schopnosti súčasných
tvorcov umelecky hodnotných diel.
Slovenská hudobná únia vo svojej činnos
ti vychádza z prlncfpov humanizmu, výchovy
mladej generácie k skutočným hodnotám
nakj a svetovej hudobnej kultúry a priaterstva medzi národmi.
Upevňlije vzaijomnú úctu, spoluprácu
a bratsn·o Cechov a S lo\'ákov a národnosti.

t i. l .
N ázov. sídlo a postavenie
l. Názov organizácie: Slovenská hudobná
únia (ďalej len " Únia").
2. Únia je dobrovoľnou, nezávislou organizáciou, ktorá zdruilije spolky a Iné hudobné spoločenstvá zdrui lijúce hudobných skladateľov, Interpretov, muzlkológov, pedagógov a ďal§ich pracovnikov hu·
dobnej kultúry.
3. Únia je samostatnou organizáciou
s plnou právnou subjektivitou.
4. Sidlom Únie je Bratislava.

ti. u.
Poslanie a úlo hy

l. Poslanim Únie je:
a) vkstranne slúilť rozvoju hudobnej
kultúry na Slovensku;
b) vytvárať podmienky pre slobodnú
umeleckú, teoretickú a organizačnú
prácu v oblasti hudobnej kultúry
a dbať o jej vysokú odbornú a etickú
úroveň;

a haijlť zálijmy svojich členov a loytvárať podmienky pre tvorivú činnosť v zálijme
komplexného rozvoja slovenskej hu·
dobnosti;
2. Z .poslania ,l'yplýv~ú tieto úlohy: ..
a) rldlt' v spolupráci s prfslu§nýml §tát·
nyml orgánmi, spoloe!enskýml a Inými
organizáciami otázky profesionálnej
výchovy mladých skladaterov, interpretov a teoretikov, ako ~ ron·oj hu·
dobnej výchovy'v naj§lriom meradle;
b) rozvOať podmienky pre tvorivé uplatnenie v§etkých kategórii umelcov
a pracovnikov v oblasti hudobného
ilmta;
c) v spolupráci so §tátnyml orgánmi,
spoločen skými a inými organizáciami
a orgánmi organizovať koncerty a Iné
podlijatia v oblasti hudobnej kultúry;
d) spolupracova ť s odbornými ln§titú·
clami, agentúrami, vydavaterstvaml,
rozhlasovými a televfznyml organizáciami, filmom, tlačou, videom, usporladaterskýml organizáciami a osobami a ďal§iml orgánmi, organizáciami a osobami v l:SFR a zahranlči;
e) ú7.ko spolupracovať s Maticou slovenskou a jej pobočkami v SR i v zahrac)

ochraňoval, presadzovať

niči;

l) organizovať odborné konferencie a se-

mináre a Iné vzdelávacie podlijatla
a uplatňovať vktky poiladavky na obsah odbornej výchovy vo vzťahu k orgánom §tátnej správy;
g) l)jadrovať sa k otázkam medzinárodných stykov v oblasti hudobnej kultú·
ry Slovenska v zahranlči;
h) zabezpečovať medzinárodnú výmenu
hodnôt a Informácii v oblasti hudobného ilvota;
ch) vyhľadávať kontakty pre účinkova
nie doma l v zahranlči a podľa platných predpisov zabezpečovať Ich realizáciu;
l) zabezpečovať edičnú, propagačnú
a reklamnú činnosť v oblasti hudobného diania;
j) spolupracovať na pripral·e právnych
predpisov a Iných normatfvnych opatreni do~úclch sa hudobnej oblasti;
k) udcl'ovaf vyznamenania a uznania aktfvnym a zaslúi llým jednotlivcom, ako
~ hudobným spoločenstvám za vý·
sledky v oblasti hudobnej kultúry;
l) plniť ďal§le úlohy v súlade s poslanim
Únie.

ti. III.
C le nstvo
l. l:lenom Únie sa môi e stať spolok a Iné
hudobné spoločenstvo, a to na základe pfsomnej prihlá§ky, v ktorej sa zaviate
plniť povinnosti vyplýv~úce z týchto stanov a ostatných. predpisov Únie. Práva
a povinnosti člena sú:
a) lnlciatfvne sa podieľať na vktkej čln
nosti Únie ako ~ jej výsledkoch;
b) podávať návrhy na zlep§enle činnos
ti Únie;
c) upozorňovať prislu§né oraány Únie
na nedostatky v obsahovej, formálnej
a hospodárskej činnosti Únie;
d) dodňlavať stanovy, organizačný poriadok a Iné uznesenia a opatrenia
Únie.
2. Cestným členom Únie sa môie staf jednotlivec, ktorý sa zaslúill o rozvoj hudobnej kultúry a o členstve ktorého rozhodol
~rislu§ný orgán Únie.
3. Clenstvo v Únii zaniká:
a) pisomným oznámenfm člena, ie vystuplije z Únie
b) pisomným vzdanim sa čestného členstva
c) vylúčenim člena
d) zánikom člena
e) zánikom Únie.

Cl. IV.
O rgani začn á

štruktúra

l. Organizačnú §truktúru Únie tvoria organizačné jednotky a výkonné jednotky.
2. Organizačnými jednotkami Únie sú:
a) základné jednotky Únie, spolky a Iné
hudobné spoločenstvá
b) celoslovenská Únia
3. Výkonné jednotky sú:
a) sekretariát Únie
b) pobočky
4. Spolky a spoločenstvá sú spravidla samostatné právnické osoby s plnou právnou subjektivitou, ktoré sú činné na základe vlastných organizačných noriem.
Sú kon§tltuol'ané n~mi na prinefpoch

Kocianova husľová súťaž 1990
V llr)och f>.-'1. m;íja 1'1'10 prebie hal v Ústi nad
O rlici 32. ročn ík Kodanovej hu.,rovej ~úúr že . Zú·
ča> t n i lo "'na nej 'l(> h u~l i>tov z IO krajin Eurcípy.
St'riat prebiehala v tvorivom m·zdu~l. Dominovali t u predov~c tk ým vykony hw,lbtnv v n aj vy~š kh
kategóriách: 111. kal. ( 12- 14 rokov) a IV. kat.
( 14- l (l rokov) . LaureáiOm KHS 1990 sa stal 14-roc·
ný Alexandru Tomescu v Bukur~ ti . Vo fin ále za·
hral impozantn)•m 'pôsohom l. časť Paganiniho
Koncertu h mol (ll . ko lo s úťaže je ča >ovo limiiClvané) . V úvodnom slove zá ve reč né h o ceremoniálu sa
o ňom predseda poroty prof. Snhil vyjadril. že si
ne pa rniittl lak veľko le pý výkon . hoci sltl'aži predse·
dá už po Iri de>aťročia .
O 10 viac >i treba ce nii ús pech 1-l·roc.'ncj Ivety
Sleulkovej z prípravné ho roč níka Kon7crvatória

v Brali, Javc (z t riedy prof. M. Karlfkovcj). ktnrcj
porultl 7a predvede nie l. a ll. čast i Ko ncertu d mol
H. Vieuxte mp>a prizna la druhú pri e č k u za mladým
Rum unom . Výrazne >a presad ila v >iinej ko nkure n·
cii i Veronika PeSková, t iež z prípravné ho ročn ík a
hrali, lav>kého konze rvatória (7 triedy prof. J . Pazde ru). ktorú >i odnies la Jlf. c·~1 u za inte rpretáciu
l. ča!>l i Koncert u e mol F . Me mlcl'"'hna.
Cestné uznanie ll . ' l upr'ltl si odnic,li zo súiaže
Dagmar Kissuvrl v ll l. k1111:g<irii ( Konzcrvatlirium
v Bratislave - prof. M. Karlíkovti) ll Igor C homča
v IV. klllcgórii (Konzervató rium v Ziline - prof.
B. U rhlln).
Mimoriadny Ú>pcch dosillhli i dve ž i ačk y pani
Ľ. Baritnvej z t:SU na Exnárovej ul. v Bratislave
v kateg<irii IO až 1 2- rnč ných huslistov. Zuzana Pa-

profesijných, realonálnych, aeneračných,
zálijmových a Iných vhodných kritériách
l)jaclrlijúclch lpeclfiU hudobnej k•ltúry.
S. N~vyUim orgánom Únie je Valné zhromaidenle Únie, ktoré raz za dva roky,
v prfpacle potreby ~ častejile zvoláva
predseda Únie. Valné zhro..Udenle berie na vedomie zloienle nKiy Únie zo zástupcov Spolkov a spoločenstiev podľa
zásad volebného a rokovacieho poriadku.
Uznesenia Valného zhromaidenla zabezpečlije rada Únie.
Valné zhromaidenle rozhodlije o mtkých základných otázkach Únie, n~ml
o veciach celospoločenského charakteru
v oblasti hudobnej kultúry, schvaľuje
proaramy činnosti Únie, hospodárenia,
zmeny a doplnky stanov, prijima, meni
a ru§i ostatné predpisy Únie. Berie na vedomie zloienle a počet členov dozornej
komisie, ktorú tvoria wtupcovla spolkov
a ďaliich hudobných spoločenstiev.
6. Výkonnou jednotkou Únie je sekretariát
Únie. l:innosť sekretariátu zabezpečujú
predseda Únie a vedúci sekretariátu
Únie. Sekretariát tvoria admlnlstratfvnl
a prevádzkovf pracovnicl. Sekretariát sl
môie na plnenie úloh so súhlasom rady
Únie zriadiť pobočky.
Sekretariát je za svoju činnosť zodpovedný rade Únie.

tJ. v.
Hospod;írenic

l. Finančným a m~elkovým základo•
Únie, ktorý spravlije sekretariát sú:
a) dotácie,
b) pr(Jmy z činnosti
c) dary, odkazy, dedlbtvá a iný ....Uetok.
2. Únia spravlije rozpočet, na tvorbe ktorého sa podlef~ú jednotlivé spolky a hudobné spoločenstvá podfa prijatých zásad hospodárenia. Zostavlije llo sekretariát a scbvaľaqe nKia Únie, hospodárenie
Únie upravlijú prfsluiné platné právne
predpisy.
3. Únia sprostredkuváva výkonných umelcov a umelecké kolektfvy v l:SFR l v zahraniči priamo alebo v spolupráci s Inýml umeleckými qentúraml.
4. Únia vykonáva hospodársku činnost vrálane zahranlt!no-hospodárskych sluileb
v oblasti kultúry, v naclvlznostl na čin
nosť Slov. hudobnej únie.

ti. Vl.
Niektoré osobitné ustanovenia
l. Pracovno-právne vztahy pracovnBI.ov.
Únie upravlije Zákonnik práce a súvisiace predpisy.
2. V mene Únie konaJú predseda Únie a vedúci sekretariátu Únie.
3. Únia uzatvára v oblasti hudobnej kultúry
v zmysle platných predpisov zmluvy a dohody s organizáciami a osobami v l:SFR
a v zahranlt!í.
4. Únia je lnitllúcla konltlluovaná na zá..
klade reorganizácie Zvlzu slovenskýcll
skladateľov a
koncertných umelcov
v Bratislave (ZSSKU).
S. Podrobnosti t!lnaosll Únie upravia vykonávacie predpisy Únie, n~IDI o~
ný poriadok.

tt. vu.
Záve reč n é ustanovenia
Schválením týchlo stanov st~li plat·
nost' stanovy prijaté Vl. l,Jazdom ZSSKU
18. marca 1982 a schválené rozhodnulún
MV SSR č. VVS/1-33211982 zo dia 21. 12.

1982.

~tékov4

a Me14nla Lipkov' priniesli na Slovensko
111 . cenu ex acquo za predvedenie diel H . Wicniaw•
ské ho . J. Ma, se ncta ll J. Hayd na .
Ok re m >úiužných z:ipo lení vzhudil vefkú pozor·
no~i prítomných odhnrnlkov ko ncert mladých ja·
ponských huslistov - reprezentantov svetoznámej
Suzukiho Skoly. Hoci ' právy o nej k nám prenikali
už roky. če•kosl nvcn, k ti odho rná verejnost' mula
možn<»i vidici naživo výkony huslbtnv školených
Suzukiho met<idou prvýkrát. Ide n nový. ne lradi č ·
ný metndický princíp školenia dell nd útle ho veku
3 roknv. za ložený hlavne na sluchovej predstave.
pre nášunej priamo na hmatovú a pohyhovú. Deli
sa učia hra i nll náMmji >kôr. ako č ít ať noty. Veľa •a
hrá v an•ámhli . pri čom 'laršl. vyspclejU hrá č i .. ia·
hajú" me nšie deti. Tento >ptisnh nácviku rozvíja
prvok spolupráce . kolckllvneho vnímaniu a discip·
linovaného prístupu k práci. Vlastnosti vše tko ty·
pické pre Japtmcov ...
MÁRIA KARLfKOVÁ

O festiYale zmien

"iiline

l'rijilllllllt<' r.1':ru n•tf11káe 11\'en·jm•llri
1' /ll <'. /0 , l'yjrulriľ .\'11 k :m1'11tÍm tít'inkujri·
ádt ume/co1· 1111 l'reltlilltfk l' sloi'I'IISkdto ko11·
n•rmélw 1111/l'llitt r· lilillt'. Tolttom1'111i l'n•Jt.
liadka d1Wttla sl·oju pn•:.1'r·ku prtÍ1'om. l'o1'ťt
: mie11 tľull'k o prekm<"il mieru IÍIIII.\'1/IISii. t't•
II.I'JIIIritttftlldm· holí. 1111jmii uk sa pomrlltit·u
w /uom1'111i /'SK U 1' lilille s mi11uNm m1'11Í·
k11111. ktor.' ' hol l'.l'eohl'l'lll' pm ·a:l;1'1111.1' (fHI
n•ľkom ,;,,·ili 11iek oľk.1'dt poslt•tlll,l'd t mkorJ
: ttlwjrydlll'l'lll'j.ví: '·''kulo .1'111oaj :mit•11 - hdle ll jetlwt.
Tak ako penpektít·y S/m·ko111wtu nihtr,
aj n•uli:ticitt /'SK U hola 1·dk.1'111 mti:11ik11111,
ltoá ho/u priprm·m ·tmti :lllittľ .1' IIIIÍ I'ÍÍI'.iilll
pretl.wilwm l 'o .~mjej k rtitkej lti.l'llírii ( ll ~ t' 1lt·
n•mhri holi skomp/eti: tll'tt/11; pm~rumy pti1'odn.l'clt tí<'illkujtíádt ). /Jolu ktlllri{IIII'IIIIÍ
ako 1 '.ŕk lmlmí skri1l11 111/w llttjft•p.vit•)w, čo
tt~l'llltírtt nui:e wojím pttrt/11'1'11111 p11111íkmtf.
Preltlitttlku s!tll'l'll.l'kl:fw kollet'rtllt11w umt·
llitt dosittlt/tt \' mk u J()IW .1'/11.1'11/Í /Írt/1'1'11tl llj
r ·1ľttktt n •pn•::I'II/11/Íl'll.\'m prit•sw mm n•ktlll.l'lrltol'ttlll:fw l>mmt 1111/l'llitt fi11ru 1111dohllllll
lt·.~k . kw r.l' (uko su ::tlu/omporiutlmdom) hf,.
lo .vkotlu 1/ e:u :itkm ·uľ .1· t•y.(l'ími umhíri11111i.
l'rew sa 11}11'111/Íra ro::lunllu ro:pos/a( rllt
l ' októbri po:ní11ky :ulmmi<'n.1
'm ll}ll'llltÍTII/11,
uhy si prWi l'ylmu' :: nujlt•p.Hdt s/m'l'll.fk.l'rll
ume/m t·. liu(. 1<'11/o optimi::mll.l' .m 11ktizul
prellllttii,Í'. Nielen : i/i11.1·k1; oh1•n•mti'O11 h11.11i1
zo Slm ·l•nsku, alt• aj ::IÍ.\'IItpcm ·iu Ztllmmif·
n.ŕclt 11}11'111/Ír. kw rf .1'11 nu PS K U ztít'IWIIili.
holi sklwlltmí nt•tíc'usľou l'ittn'r_l'dt poprtd·
n vclt 11/llelm t•,
· Slo vkoncert su pri príprm·e poclujati11 tlt,.
.wul do JH•rit·.~itdll t'j .~illuíci<·. prt•IIJ!t• t/{l('iurtri
i iudulu ztulunie rttkopi.l'l/1' .1· trojmc•.mt'll.ŕlll
pred.l'li/tom ll Zlllt'ny 1111.\'tál'llfi JIO.VfiiJIIIť [Hl
1011110 u•rmí11e. Progra/1/IJI'.Í' httlll'lill 11111 kat·
1/.V rok l'ytltlť'l'n)\ le11 lť'.wt<' fJTť'll 0/l'llri'IIÍtn
Preltliatlky. tak te príptu/11/í 1'.ÝIII<' IIII niekol·
kých strá11 tex/ll hy hola ohrozila ''.vrohu hu/·
letinu I'IÍhec (podo/m á hola silluída s plttgá·
tom)'
Umelci. k torých I',V.\'IIípenia mali plllrif
k l'rclwlným hodom Pn•lt/iadky. M. LIIJI.ÍIIII·
sk ý 11 J. Pmllw mnský ntím ozlltímili, ic• holi
'illklll'llllia
oslovení zo strcmy MK vo l'ť'd IÍ<
v rámci .l'llítn<•j kttlllím ej dohody (nll Kuhr).
pritom rellliZ{ícia 10/11o lw.liovmtit! htt~' do
poslednej chvíle 11eisttí. Pre/O nechceli zrulif
vy.mípeni<• 1111 PSK U. V praxi llg<'nlliry 1il
v príprrtle termínových kolízií uprrtlm1:flllovlllo títi11kov11nie v w lmmití- vzltľtulom 11a
repreze/111/t(vnu fullk d u 11 pomem e skrom11ý
pote/ koncertných prílei ito.\'tí v ctulzillt.
Zhodou okol11ostí .1'11 stli/o. t e podobných pri·
pudov holo w ltto roku ville, ú práve vzhľa·
dom 1111 rozsi11ltle zmeny Slovkol/cert uvtrtj·
ni/ to/tto roku po prvý raz v Hl uprtlvtný
program. O netítinkov11ní l. Sokolu smt S/l
dozvedeli, 11i ketf vrátil zmluvu. Podohnt,
ako v prfpade A . Sesuíkovej. Wo o zuhrtmit·
né tít i11kowmie. o ktorom .1me boli il/formovaní 11i v pos/ed11ej fáze príprav. l. Cemtckd
odriekla tít ast' pre chorobu jeden de1l prtd
koncertom u E. Procluíc netít inkoval v dôsledku komplikácie .~ orchestrtíl11ym spritvodom. Koncert SKO Sil tradit ne uskutoblujt
v rťiii samotného orchestru, ktorý (ako spoluuspo riuduteľ podujatiu) si sólistov zubtzpt·
t uje samos/ll/ne u nie sme podrobne informovani o priebehu rie.fenia ztískokov. Vitmt
však toľk o, ie za E. Jenisovú, J. Ku11dlákG
11 P. Mikuláša. ktor( boli programowmí pôvodne. ale nemohli títinkovat' k v6/i konctrfll
vo Viedni, ai do poslednej chvíle nebolo jasné kompletné obs11denie (vy.miedalo sa nit·
. koľko verzif).
Redakciu vyzv11/a agemúru, 11by odhalil•
pozadie prEprav PS KU v li/ine, ktort bolo
poz1111tené 11apätfm. vyplývajúcim z odritk·
nutí umelcov 11 rie.fen f záskokov. Slovkon·
ceri, tuk ako všetky organizácie tohto typu,
však vidy zápusil so zmenami, 11 nielen 1t1
PSK U. ale potas celej sezóny a bez ohľadu 1t1
miesto konaniu. Zmeny vái11e poškodzujú
lllÍvštevllfcku
verejnosť,
usporiudattfov
i agentúru, a to ekonomicky , organizatnt, alt
najmä morálne. V prfp ude st'a inostf partnt·
rov - usporiadateľov agentúru vi dy mustlo
upozofll ovat', i e nedisponuje umelcami ako
ich zamesm tí vuteľ, ale pracuje s nimi vo funk·
cii sp rostredkovateľa .
l e/tíme si, 11 to nielen sebe, ale všetkým or·
ganizátorom koncertných a festivalových
podujat(, aby boli to ·najviac ušetren f ntprl·
jemných okolností, aké tohto roku postihli
mís pri prfpruve Prehliadky slovenského koncertného umenia v li/ine.
NINA KRAMÁROVÁ
vedúca koncertného oddelenia, Slovkoncat
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Na záver uvádzam výsledky
jubilejnej súťaž n ej prehliadky:

Snadšením
azaujatím

Kategórie mládežnfckych a komorných súborov a zoskupen f
l . Flautové trio žiako v ĽSU Schiffcl ova ul.
- diplo m za účasť

2. Klavírne duo ĽS U Ste fá nikova .ul.
- diplo m za úč asť
3. Ako rdeónove trio ĽSU Hálko va ul.
- cena za prednes skladby slovenské ho
autora

V poradí, ut X. roč n í k celo mestskej s ú ťaž
neJ prchliasl~y' neprofesiálnych a amatér~)ch súborov a orchestrov Dni komornej
llldby sa usku točn i l 7. a 8. mája.

Táto prehliadka bola i v to mto roku súčas
tou súťaže ZUC za ro ky 1\186-1990 a j ej
u1po riadat cľom bol Mestský dom kultúry
a owcty v Bratbh1ve. Slove nská hudobná
'J'IIIu(nu'i a KC Vcn:j no~t i pro ti násil iu . T a k
a~o v minulosti . i v to mto ju bi lejnom roč n lku hola poslaním ~úiaže aktivizácia ml ádežníckych komorných súborov a o rchestrov,
komorných telies d ospe lých - pedagógov
LSU a telies hudobných ama térov. Na s ú ťaž
nej prehliadke sa mohli zúčastniť mládežn!ckc súbory a ko morné telesá dospe lých z Bratislavy bez ohľadu na organ izač nú príslu~
nosť . Podmienkou účast i bolo len na!;tudovanic a uvedenie skladieb v o riginálno m obsaden! (s výnimko u sólových skladie b so sprievodom klavíra). Každ ý súbor či komo rné
zoskupenie malo stanovený časový limit do
20 minút. l v to mto jubilejnom roč n íku sa
kládol dô raz na inte rpretáciu diel rôznych
~týl ov ých obdo b(. ako aj na zastúpenie komornej tvorby slovenských skl a d ate ľov .
Na tohtoročnej súťaži sa zúčastnilo deväť
komorných te lies a zoskupe ní (ich názvy uvádzam na záver. v rámci prehľadu oce není
a udelených diplomov). Mysllm si, že by ani
neholo správne rozoberať na to mto mieste
výkony ú či n k ujúcich resp. s úťaži acich . Ove ľa
dôlcžitcj~ic bude ve novať sa úvahe súvisiacej
s ďalším osudom tejto prehliadky. J e to tiž
naprosto prirodzené. že práve v dnešnej dobc sa ozývajú hlm.y pre i pro ti . Každé stanovisko má napo rúdzi množstvo argume ntov.

t o htoroč nej

4. Ko mo rný sláč ikový o rchester ĽSU
M. Ruppeldta , Dibrovo nám.
- cena za najlepší i nterpretačný výko n
Amatérske komorné telesá a orchestre
l . Ko mo rné kvarte to súboru Osvetá r pri
ObKaSS III .
- diplo m za účasť
2. Ko mo rný vokálny súbo r Comenium pri
FFUK
- diplo m za ú časť

·Úspdný Komorný sl~llwvý orehester ~ Ru~peldta.

O obne by som však privítal ta ké hlasy. ktoré sú za nadväzovanie na desaťročnú trad lciu. Pravda , nie za nadväzo vanie mechanické. Možno sa to zdá by ť iluzórne a ne s kutoč
né, keď vyslovím názor. že takáto súťažn á prehliadka by sa mohla s ta ť v budúcnosti malým
festivalo m i s medzinárodno u účasťou . Láska
k hudbe by d o nášho mesta mo hla priláka ť
naj mä Slo vákov žijúcich v za hra nič í. Našlo
by sa vo svete zaiste ve ľké množstvo kraja nských amaté rskych súbo rov a ko mo rných
zoskupen(. kto ré by privltali takúto príležit osť. Na to mto mieste nebudem rozvád zať .
čo by to všetko pre nás zname nalo e ko no micky. kultúrne či politicky. Isteže. takýto festival p ri pravi ť j e ne malá úlo ha. no žiad alo by

Snlmka P. Herin&ri

sa kon ečne vyj sť z ulity, opustiť do terajšiu limito vanú bázu prehliadky a zača ť novú kapito lu. V tejto súvislosti by sa mo hlo pa mä ta ť
i na sakrálnu hudbu ; slovo m roz be hnú ť celý
projekt viacdimenzio nálne . Pri nadväzovaní
nových ko ntaktov by zaiste mo hla po môcť
i Cesko-Siovenská spoločnosť pre vedu
a umenie so sídlom v USA . Mojo u úlo ho u
však nie je rieš i ť ko ncepciu ďa ~ích možných
roční kov tejto súťažn ej prehl iadky. Ako čl e n
poro ty, spolu s páno m J . Kowalskim a M. Oalovcom sme bo li svedkami nevšedné ho e ntuziazmu všetkých účinkujúc i ch i organizátorov. Nebo lo by správne pre mrha ť v budúcnosti tieto pozitívne tre ndy. Zd á sa, že je na
čo m budovať , že je na čo n adväzova ť !

3. Klavírne trio Ko morné ho inštrumentálneho súbo ru Camerata Comeniana pri
FFU K v Bratislave
- cena za štýlovú inte rpretáciu
- ce na SHS za prednes skladby Jozefa
Kresánka
4. Kvarteto Ko mo rného o rchestra T echnik
pri SVST
- cena za štýlovú presve dčivú interpretáciu
- d iplo m Emilo vi H argašovi za príkladné
umelecké vedenie
•

5. Komorný orchester Technik pri SVST
- cena za dramaturgiu
- cena Slovenskej hudo bnej spo l očnosti
za prednes skladby J. Hatríka
- diplo m dirigento vi o rchestra Zdenovi
So morovi za kultivovaný dirigentský
výko n
IGOR BERGER

,

Mládež spieva '90
V dňoch ll. - 13. mája sa v 2iline uskutoč
nil 21. ročn í k celoslovenskej súťažnej prehliadky Ml á d ež s p ie v a . Tento krát patril
mládežníckym speváckym zborom (každoročn e ~a strieda s detskými) a po prvýkrát sa
nekonal v zname ní nejakej ..významnej" politickej č i k ult úrno -spol oče n skej uda losti
(hcz ču h o sme si minul é roč n í k y nevedeli ani
preds~:~ vii) a hoci sa realizoval takme r v predveče r volieo do našich zast u pi teľskýc h o rgánov. nič .. sekundárne" neovpl yvňova lo jeho
výlučn e umeleckú o rie ntáciu .
Popri stredoškolských speváckych zboroch
(gymnáziá. stredné pedagogické ško ly a konzervatóriá) už od roku 1984 spievajú na to mto sút'ažno m festivale aj spevácke zbo ry
llrcdných odborných učilíšť. V tomto roku
v!ak ani účasťou (zo štyroch prihlásených
spievali len dva zbory), ani umeleckou úrovňou odbornú porotu a publikum (poväčšin e
členov zúčas tn e n ýc h speváckych zbo rov) neuspokojili . Napriek tomu, že mnohé odborné
učili št ia na Slovensku majú pre záujmovoumeleckú či nnosť (v porovnaní s inými strednými Skolami) výborné po dmien ky, namiesto
oča káv a né ho kvantitatívne ho (roku 1988
spievalo pät' zoorov!) i kvalitatívneho rastu
tohtoročná súťaž potvrdila, že v este tickej výchove učňovs kej mládeže máme ešte stále
verkč rezervy.
V kategórii stredných odborných uč ilíš ť
ooli ako povi nn č skladby u rčené : Zemplfnska uspávanka (0. Kardoš) a lebo Usnite mi,
usni (A. Moyzes). pre d i evčenské zbory kategórie stredných Skôl skladba Z. Mikulu
(Hej. haju, haju) a lebo A . Ze manovské ho
(Tri ľú bostn é). kým pre miešané podstatne
náročnejšia Pi ese ň pre dvoch od I. Hrušovského. Okrem týchto skladieb zazneli zo slovenskej zborovej tvorby ešte Kázala mi mati
(0 . Francisci). dvak rát Zabarambarumbarimburuj te si ( P. Cón). Pi e seň zeme a T rávnice z Terchovej (A . Zemanovský). Stará
matka plače (D . Kardoš) , Za hu čali chladné
vetry (1. Hrušovský). Hoj . zem drahá ( V. Figu~·Byst rý). A nička, Ani čka. ty si trucovitá
(M. Schneider-Trnavský). A to bolo vlastne
~1ctko. Je to málo . či vera? Je to pre naše
najvyspelejšie ml ádežnícke spevácke zbory
adekvátny a reprezentatívny výber zo slove nskej zborovej tvorby? Co je príčinou to ho, že
napríklad jeden z najlepších zúčastn e ných
speváckych zborov ( Harmó nia Modra) ne in-

te rpretoval okre m povinnej žiadnu skladbu
slovenské ho auto ra a jeden z drž it e ľov hlavnej ceny festiva lu (Ko nzerva tó rium 2ilina)
le n Hrušovského Za huča li chladné vetry,
kto ré bez väčších pro blémov spievajú už i vyspe lé školské spevácke zbory? Je to nezáuje m dirigentov o skladby súča s ných slovenských hudobných skladate fov alebo je to
naopak? Našich hudobných sklad ate fov však
iste nectí. že sa také ho to významné ho celoslovenské ho poduj atia zúčastn i li le n dvaj a:
už tradične A . Zemano vský a P . Cón (čl e n
odbornej poro ty a a utor vyd are nej skladby
Gaudeamus iuventus, kto rú spievali pod jeho vedením na záver festivalu spojené zbory). So záujmo m čes kýc h skladateľov o Svátky písní O lo mo uc, IFA S Pardubice alebo
zborový festival v Jihlave sa to - žiar - porovnať nedá. Nic je týmto fa kto m č i ast oč n e zodpoved aná i o tázka, prečo v zborove j tvo rbe
i v jej interpretáci i o proti če s k ý m zemiam tak
výrazne zaostáva me?
V l. kategórii (stredné od borné učilišt ia)
boli pri interpretácii výrazné nedostatky niclen v dramaturgii, ale predovšetkým v intonácii. hlasovej kultúre a ce lkovom výrazovom stvárnení jedno tl ivých skladieb . Odborná poro ta (Ján M. Dobrodinský - predsed a
E . Zacha rová . S. Klimo. P. Cón a J . Potočár) zaradila síce DSZ Ml ad osť SOU spo l oč
né ho stravovania z Prešova d o l. a D SZ SOU
po ľnoh ospodárs k e ho Viničky do II . pásma,
v žiadnom prípade však nezod povedajú tieto
hodnotenia pred vedeným výko no m a sú ako na hodno tiacom seminári zd ôraznil predseda poro ty - nezrovnatefné s tými istými
umiestne niami Il. kategórie stredoško lských speváckych zborov. V tejto kategórii
sú ťaži l o 7 speváck ych zborov, a to jeden
gymnaziálny (Trnava), jeden ko nzervato riálny (Ž ilina) a päť zbo ro v zo stredných pedagogických škô l (Prešov. Levoča, Turčian s ke
Teplice. Mo d ra a Bratislava). Zaráža najmä
neúčasť ko nzervatoriálnych zborov z Bratislavy a Košíc , kto ré už chýba li i na minulej
súťaži. Nevedno. č i súťaž igno rujú , alebo
azd a majú rešpekt pred stále sa zlepšujúcimi
speváckymi zbormi z iných stredných škô l?
Sk ut oč n osť. že l. pásmo s pochvalo u po roty
bolo udele né nie le n Konzervató riu v 2 iline
a Cantice nove z T rnavy (o bidva zbory rovnocenne získali i hlavné ce ny za najle pši
ume lecký výko n) . ale i Ha rmó nii z Mo d ry . je

veravravná. Najmä v prípade Gymnázia
z Trnavy. kde- ako je známe- sa hudobná
výchova zatiaf nevyučuj e !
Pri stru čn ej re kapitulácii môžeme ko nštat ova ť , že k vysokej interpre t ač nej úrovni súťaže v Il. kategórii prispeli hlavne DSZ Ko nzervató ria zo Z iliny (po d vede ním R . Uškovitša) vyspelou hlasovou kultúrou a vynikajúcim zvládnutím ná roč n é ho repertoáru
( Henk Badings: Kyrie ele ison a B. Martinu :
Pe trklíč) , Can tica nova Trnava (G. Kalapoš)
- a ko jediný miešaný zbo r - pe rfektným výkono m i spontá nnou rad osťou z vystúpenia
(zauj al g regoriá nskym cho rálo m a sklad bou
J . Gallusa Ale luia) , DSZ Harmó nia z Modry
(J . Ozábal) farbou ženského zvuku ( i keď
s výhradou poroty) a výbo rne inte rpretovanou skladbou G asto na Nuytsa: O nomatopee. Nežným muziká lnym prejavom a interpretáciou d voch miniatúr J . Swide ra (Cho rál
a lnterlúdium) zaujal DSZ Cantus z Turči a n 
skych Teplíc (J . Le po ris) , dramaturgickou
no vinko u zo staršej lite ratúry (V . Figuš-Bystrý: Hoj . zem drahá) a uvede ním dvoch skladieb P. E bena z cyklu O vlaštovkách a dívkách (T á naša l a večka a Dívča, dívča , lastov ičk a) upozornil na svoj výrazný ume lecký
rast DSZ G io vinetta z Bratislavy (J. Vajnerová), sýtosťou zvuku sa prezentova li spevácke zbory z výcho dného Slovenska - luventus
paedagogica z Levoče (M . Sa fár a J . Pitoňák)
a DSZ Gaudeamus z Prešova (J. Macková) ;
plne sa zaskveli v inte rpre tácii povinného
cyklu A . Zemanovského Tri ľú bostné a rudovej piesni D . Kardoša: Stará matka p l ače
( Levoča), resp. v T rávniciach z Terchovej od
A . Zemanovské ho a v populárnej skladbe
P . Cóna: Zabarambarumbarimburujte si
s na mi (Prešov).
Na veľké prekvapenie mno hých poslucháčov {a le i samých dirigentov) sa všetky ostatné spevácke zbory umiestnili zhodne v I. pásme . Mo hlo by to síce zvádza ť k do mnienke
o vysokej umeleckej úrovni zúčastnených
zbo rov a ich vzácnej vyro vnanosti , na druhej
strane však i o vefkej benevole ntnosti a o hľa 
duplnosti odbo rnej po roty, kto rá asi nechcela niko mu ..ublíž iť" .
Nie len s umiestnením , ale i s vecnými cenami , k ~oré udelil i jedno tlivým zbo rom SHF,
SH S O U a O NV v 2 iline, bo li spevácke zbory a ich d irigent i spokojní. a tak odchádzali
do mov iste všetci s pocito m do bre vyko na nej
(i o hodno te nej ) práce. A le niektoré už teraz
s obavami . č i sa im po merne fahko vydo byté
pozfcie podarí na budúcej súťaži o bh ájiť .
TIBOR SEDLIC KÝ

18. apríla sa ko nal ko ncert dvoch miešaných zborov v žilinsko m Siro társkom kostole, kto rý zaplnili na jmä mladí posluch áči.
A čo treba zdôrazniť. poslu ch áči vefmi pozorn! a vďačn í.

Vystúpili Žilinský midaný zbor s dirigentom Stefanom Sedllckým a Mldaný spevácky
zbor okresu Martin pod vedenfm Bolldara
Vongreja. Program bo l rozdelený do troch
čast í. V prvej vystúpil zbo r z Ma rtina, poto m
bolo spo l očn é vystúpenie obidvoch zbo ro v
a na záve r vystúpil zbo r žilinský. V programe
Miešaného zboru o kresu Martin odzneli diela J . H . Gallusa. G . F. Händla, G. P. da Palestrinu. K. Ruppe ldta a V. Figuša-Bystré ho.
Vefm i kladne treba hodn otiť zarade nie skladie b slo venských auto rov. Publikum odme nilo po tleskom najmä Ruppeldtov Staroslovanský Otče náš. Martinský zbo r, kto rý pracuje iba p äť rokov, je ve ľmi a ktívny v ko ncertnej č innos t i . Má vyvážený zvuk . či stý
pre jav a istotu a j v detailoch, čo je zásluha
najmä dirigenta.
'
Spo loč n ý program obsiaho l štyri skladby:
dve (Händel a Mozart) d irigoval B. Vo ngre j , S. Sedlický vied o l spojen ý zbor v dielach A . Brucknera aJ . S. Bacha. Zvukový
výsledo k te lesa bo l impozantný.

Mladší dirigent Sedlický sa ukázal byť dôstojným nástupcom významných dirigentov
Z ilinského miešaného zboru , ktorý má niekorkodesaťročnú tradíciu . S~men ie m napríklad z posledných ·dirigentov R . U škovitša
a najmä A . Ká llaya . ktorý so zbo ro m dosiaho l mimoriadne i medzinárodné úspechy.
Obaj a dirigenti , Vo ngrej a Sed liek ý sú absolve ntmi žil inské ho ko nzervató ria. ! ilinský
zbor disponuje vysoko kultivovaným zvuko m. naj mä v skupine žien. V záve reč nej
časti odzne li d iela J . S. Bacha, A . Brucknera , G . Ve rdiho , F . Schuberta . S. Hr ističa
a D . B ortň a n s ké ho (spirituály) . Dlho trvajúci
potlesk si vynótil aj prídavok .
I:UDOVfT BAKA Y

ŠKO .ŽILINA

J aroslav Vodňanský, donedávna šéfdiri gent J uhočeského Státneho orchestra v Ceských Budčjoviciach. s ktorým má SKO družbu. nestál za pultom žilinské ho súboru po
prvýk rát. Jeho viacročn á spolupráca s telesom priniesla napriklad vltaný výsledok: založenie dychového súboru hráčov s názvom
Armonia slovacca. ktorý napriek tomu . že
vznikol v tomto roku . m{t na konte už ni e ko ľ
ko rozhlasových nalirúvok .
Dirigentovo vystúpe!"ie v Dome ume nia
Fatra v Žil ine (25. a 26. a prfla) a nticipovalo
prvé uvedenie progra mu na pódiu Domu kulll'try v Považskej Bystrici (24. apríla).
V hierarchii Vodllanské ho dirigentské ho
rukopbu domin uje tvorivý te mpe rame nt iskrivého typu. Z tej to zá kladne sa odvíjajú
oswtné para metre jeho výrazové ho potenciúlu. Je typom inklinujúcim k celkovému inte rp rewčné mu nadhfadu . Táto č rt a však nevylu čuje detailnú pnícu v etape prfprav. v definitívnom .. pódiovom" tvare akcentuje Vodt)an~ ký prácu na nuansoch a usiluje sa stv:'trllovať celky. plochy. oblúky. Je zatiaf v š HÍ·

diu . keď miera inšpirácie a ci tového dotváraniu prevažuje nad umeleckou rozvahou. Jeho
vývojová línia smeruje však ve ľm i markant·
ne k dosahovaniu čoraz priaznivejšieho po·
me ru týchto dvoch základných zložiek.
Úvodný Mozart (Symfónia C dur KV 200)
sa vyz n a čova l šta ndardne zvládnutým technickým parametrom. nebol však dosta točne
prirodzený. uvoľnen ý a zvukovo jednoliaty.
Najviac presvedči l o ná roč n é záve rečné Prcsto: malo vzruch . spád. potrebnú ľa h kosť.
Na predvedenie menej frekventovanej
Fantázie pre klavlr, zbor a orchester op. 80
c mol Ludwiga van Beethovena (z:ívc rcčné Nslo večera) prizva li spolu účinkovať Žilinský
mirianý zbor, ktoré ho vekové zloženie sa oproti ncd:lvncj minulosti podstatne znížilo.
tak v radoch čl enov. ako v osobe umeleckého
vedúceho (mlad5• posluchtíč VSMU Stefan
Sedlick)•) . Klavírny part bezpečne. s výrazným dramatickým nábojom . spamiiti stvárnil
hosiujúci franc(tzsky klavirista špa nielskeho
pôvodu Antonio Rulz Plpo. V me tóde prístu·
pu k tvorivej proble matike sa frnnc(tzsky
ume lec blíži naturelu Vodllanského. Budoval v celkoch . staval oblúky. uprednostlloval
výraz a to neraz i na úkor technickej dokonalosti . Jeho Beethoven hol mužný. výbušný.
ak aj vyrovnane lyrický. V jemnejších od-

tie nkoch sa žiadalo viac o rie ntovať nn zdôrazllovanic filozoficko-meditativnych polôh.
V každom prfpade dokázal výrazovo odlišiť
striedajúce sa vari a čné plochy. V porovnani
s tende nciami . ktoré prevládajú u našich klaviristov. je Pipo reprezentantom fi xovanejšfch pristupov k technike. z čo h o vyplývali
prie hľadncjši c . v pasážach brilantnejšie fa·
rebné odtienky. Vo výkone oboch telies
prevládalo nadšenie. vzlet. cit a v intenciách
dirigenta snaha o vyzdvihnutie a postihnutie
n;íladového stvárnenia celkových HniL
Osobne prítomná 11utorka Silvia Bodorová, bývalá poslucháč k a bratislavské ho konze rvatória. v s účasnost i rcprczentuntka čes
kej s k l adat eľskej obec (žije a tvorí v Prahe)
sa prezentovala skladh01• Maglkon pre hoboj
a slátiky (spo luúči nk ova l sólista-hobojista
orchestm pntžského Smctanovho divadla.
brat dirige nta konce rtu Jití Vodňa nský) . Bodo rov:'t je zru čn ou a nepochybne in vc n čno u
autorkou. V popredí jej kom pozič n ých z;imc rov stoj i výrazový svet mcdit<ícic. krehkej
poézie. tajomnej atmosféry. ale i sna ha o pri·
ro dzc nosť. Má zmysel pre proporcie. vo výbere ko m poz i č nýc h techník nchfad;i za kaž·
dú cenu . n ~:~pckuluj c . je úprimná. žen, ky
kre hk;í. Akoby záme rne sa vyhýba prfkrym
zvukovým vn:holom a kontrastom. O rchcs-

Večer

pera. U mt)a dirigent vzbudil sympatie najmli
fakt om. že naštudoval dielo zo sú ča sn ej slove nskej tvorby . l keď to už dnes nic je jav
oj ~: di n c lý. st;ílc wst;íva vz;íc no~ťou a každého dirigc ntu . ktorý"' na to poduj me . si váži m.
Adria na Leaperu (nar. IIJ5:l) angažovalipopri dlhodobom (zatiaf št vorročnom ) účin 
kovanf vo funkcii 2. dirige nt a Orchestra Hallé - i také orchestre . ako Symfonický orchester mestu Birming.ham. K rá ľovs ký fil harmonický orchester v Liverpoole a BBC koncertné o rchestre . Získal si veľ m i dobré me no
a u s k u t očn i l nieko fko zahra n ič ných turné.
Koncertoval i v Ccsko-Siovcnsku (o. i. so
Slovenskou filh armóniou) a realizoval viacero nahrávok .
Dobrý pocit. s ktorým ~o m do koncertnej
sie ne vstupovala . po odznc nf Be nešovho

so sonátou

Slown,ký ruzhla•. jeho Hlavná redakcia hudotmč hn vysielania. Redakcia ~ymron ickej. opernej a komornej hudhy - lo je lmjjcdiný gesrnr
:1 pnriHdHtcf cyklu šiesrich koncertov rozli č ného zamcr:tnia u zacielenia.
Prvý z nich sa uskutoč n il 24. aprilii" Stúdiu Snu Mýtnej ulici (v Brauslave) . Tv rdiť o poduj;otiuch lllhlllrypu. te sú určené n <~ v~ rudovu l á·
h:ovu a rtl7plýlenic hy holo rovnakým omylom. ako nč:ok ávať mimooiadne davy náv~o cvn i kov . Aknkofvck. znovu 53 potvrdilo. že aj tuk étn ~ pt' ·
cializnvané akcie mujú •vnjich nddaných a najmä sú, lredenýeh pn,lu·
ch:lčov (opäť v praxi vera o nczávi,lnsri kvality od kvanrity).
Knmnrný knncerr z rvnrhy 'lovcnských skladarcfov rvoril teda úvnd
cyklu. Neviem. či pri zo,tavovani tohrn programu zohrula viac úlohu
mi hodu či zámer. trcha priz nať. te v tnmtll prípade ~In skutočne o vzn·
ruvú drummurgickú skladhu. nrientovunú mnnotemaricky. ú,rrcdnou
témou veče ra sa srala sonára. priehch programu vytvorili štyri kompu·
zič né uutorské modirik(lcic rcjro cyklickej klasickej hudohnej rnrmy.
Peter Breiner. čohy skladalcf a intcrprcr v jednej nsnhc . je viuc zumc,rnllvaný inými. prlhuznými žánrami. Bez ohradu nu hranice vyme·
dzených hudohných lerirtiril. mzhodujúcu je nielen jehn pmre~ inn álna
pnhmovo~ť. ale hlavne miera .. univcrzálnchn" tK!enru a hludina muzikaliry. Ticrn komponenry sroja vcfmi výruznc v popredi jehn kreutlv"'"'i. Rukolupným dôkazom hola S<matína pre kluvlr. V jej nrganizme
cit il' ncu>rále u kýsi ..prvok navySe". zviMtnu impulzívnu hravn>ť. ktorá
celý hudohný proces nzvlá~rfl uj c a dynumizuje. Nevním;une v prvom
pl(me uni tak tra nsparc nr nos ť kontúr. vzorce tcmari.:kých ruzpr:tcnva·
ní. celkovú logiku architektúry oblúka . ale viuc .. trhliewnie" nllpadnv
u súvisloM l. vytváwných a modelnvaných s nesmiernou ~pnn tuncilnu
(azdu impruvizilrorský pulz'?).
Dn>ť prorichodný typ ku ml)(lZič ncj poeriky rcprczcnrujc Sonlita pre
violu a klavír od Vladimíra BokHM. Pricheh skladhy si rnzhnclnc vyžiada viiC~I docl po'lucháčskcj zuinlcrc;uvannsti . U Buke~u ne.t učí len ohjaviť k fúč k ddifrovaniu hudohncj ~l ru kr úry. ale nuCim vcfmi knnccnrrovunc. za zdanlivo plochými ..j cdnozn uč nými " ohrazcami pučuť ich
verrik;ilnc ozmy~lňov;o no, . deriváty ďal šieh väzich viacrozmerného
modelu. Pri vSc1kcj úcrc k ndvedenej interprcwCncj pr:íci (J, Hokk
a l. G ~an), pri vý,lednom tva re hy sa holo žiudaln viac zdô razni ť plastický reliéf kompozície.
4. sonáta je ďulšim ..schudlkum". Ci npod ~talneným nhnivknm v pevnej reťazi kluvirnych opuMw liju Zelj~nku. V prípade jej kumpnzičných
charuktcrisllk nemožno knnštaroval' iné. ako u predchádzajúcich sonát.
Treha ru však zdôrazniť u rči rú ~ryl istickú chronológiu: posledná v poradi vyrváru vždy vyšSi •l u peň intcgriry. kvázi ..stropnú" hranicu. Pjlnl·
majúc vSetky ko m pozičn é dclik;\tnnsti (tých je vždy n a dostač) predchádzajúcich - prehlbuje ich pozlcie a rotiirujc syntaxy. Teda vytrvalý a
rnvnnmcrný pohyh po špirále ... Cyril Dlanovský je skutoč ne kongeniálny i nr erpre račný typ. Jeho výklad Zeljcnkovej skladhy hol tak jednoznač ný a samnzrejmý. že len po jej odznenl (a dlhom doznievaní) si mô·
žemc uvedomiť podiel. ktorým klavirista pri>pel pri odhafuvunl očaká
vaných. ale aj neluScných filozofických z:ikurí hudby.
Pndohnú rolu zohwl pri tlnmče nl Kubltkon j Sontity pre vlolontelo
a klavlr Ján hlvlk (spolu s klaviristom T. G"om). Túro skladha pred·
stavujc dosť výrazný kvaliratívny posun v sl..l.odatefovej tvurivej meta·
morfóze. Jej reč nehazlrujc nu kontrolovanej úhfadnosti a prnporci(lmllnej súmernosti (to os1áva ako .. podvedomá" zák ladňa ) . Hudha Sonáty je pln(! vzruchu. živnrodárncj rcnzic a plnokrvnej dejnvoMi.
L ~DI A DOHNALOV Á

VI.Al>IMIR Cltll

Prelt'1 dia prl' nn:h,·,ter nielenže nl'\'yprchal.
ale pni ve naopak: 'lhtredemhi. ' akou dirigent ~kladb u .. dr;ial ,. ruk:ích". ako vicdolur·
ch e~te r k čo naj1iič~ej pre~nn,t i a plyliukllli
pri n :íroč n ých. ryllnicky hohat~·ch ol pl'\l~d
figuníci:ic h ( tlmen:í aku~ti k a Koncertného
št(tdia ohnaži každé ZliV:íhanh:) hola ~~ul~
ne nbdivuhod n:í. Umožnil mi dn~l ma \'V·
chutnať každý detail. čo je pri vnímaní Bcnt.
sovej hudby 1eftni dlllcžité. All' i v tl:l,kw·
jú.:ich ~ kl ad h:ích dok:ízal ren111 mlad) dirigent muzikalitu i 'chopmht ovl:íd:ll ord11....
lcr. V prvej ča~ti Mozartovho Kunwrtu ll"
klavír a orc h e~rer č. :!Od mol. KV -IM 'kl
spočiatk u ncna\li s Mari:ínom Lap\an,k)•
.. spo l oč n ý dych". druh:í a tret ia éu't \'\otk ut
zazneli v plnej mozarttl\'~ k ej vnk nn,ri a JCIIIncj . pri ezrač n ej hudobnej kr:í,c. Uml~ná
Mcndelssohnova Svmftíniu č. ~- S k tll\~:111:1·
la za celým vcčerut~l dú~tujnit umckdtí holdku. Adept na miesili di rigenta SOSR \' Bratislave ~a prelbtavil v tom najkp\um ' 1.:11.:.

S novýtn dirigentotn
V posled nom obdobi sme si zvykli pravidel ne n av~ t evova i budovu rozhlasu na Mýtnej ulici. ktoní od poč i a t k u svojej prevtídzky
slttži nielen ako pracovisko s poslaním zabezpeči ť pre po~luch :íčov rozhlasové vy~ic lanic.
ale i ako kultúrny ~tá n ok. v ktorom sa odohrávajú nielen mrakt ívnc hudobné produkcie. ale i zaujímavé výstavy prác slovenských
výtvarných umelcov. Od otvore nia koncertných siení v budove rozhl asu sa v každej
z nich ustálili pravidelné podujatia . Patrf
k nim i cyk lu~ koncertov Symfonické ho orchestra Slove nského rozhlasu v Bratislave .
Koncert 18. aprila pri ťa h ova l záuje m niclen programovou ~kladbou (zazneli diela Juraja Beneša , Wolfganga Amadea Mozarta
a Felixa Mendelssohna Bartholdyhol, ale
i výberom sólistu (Marián Lapšanský) a dirigenta . h osťa z Veľkej Bri tánie Adriana Lea·

tcr. dirigent i sólista vc nuvali mtštud1nanil
jej opusu dos t at oč n tt p<lzorno,ť. a t a ~'" moltli
potom sústredi ť mt vyzdvihnutie o~hu . vychutnanie výrazových nu u n~í. Nm prcwcdtili
a zaistili priazniv(• odozvu u obccenMva.
Suita pre komorn5· orchester čc~ké ho rodáka Alexandra Rudajeva (pochádza z raigra nt ~ k cj rodiny) pôsuhiacchn l. č. \' USA.
sa veľm i marka ntne hl:ísi k rC!mtcndeiiCI:ÍII.
ncusuílc sa vracajllcim do sk lada t cf~kcj poetiky autorov nášho ~tomtia . V Suite poubti
harmónie patria sice do arzcn:ílu prvých lksa ťroči náSho storočia. fmmové ~ hémy dokonca do minulých storočí. no zvukov{! vynal iezavosť. n:ístrojové komhin(tcie prezrádza.
jú invenciu a skúse nosti hodné maj,tra n•
storočia. Rudajevuva Suiw je vďačné rcpcr·
to:írové čís lo. pristupné i ši~ím vNv:íml •
cen ných návi;tcvníkuv. Samotn:í vofha lor·
my vyl (t či l u aprimi ri6enie filozorick~ch JliO'
blé mov. vnútorných kunnikttw. Dielo jcpttdov~c tk ý m svieži m. oddychovým doklaOO.
z ruč n osti svojho au tora a V(faka vhodné1111
obsaden iu pre možnosti SKO. aj vd mi ~~~·
ným dramaturgickým prí no~um . M:i 1~1k'
predpoklady za kot v iť \' repertn:íri.

Dirigent A. Leaper

Snfmka archfY HŽ

EVA ČUNl>ERJ.I I\0\Á

Ragtime neznámy známy

Pod ntízvom KA(;TIME t:LASSK S ~a 14. apríla v Mozarto·
vom dome usku točnil konce rt. ktorého i nt e rpre t ačný m protagonistom hol Max Menšlk (l %X). Prugrum tohto kuriózneho
poduj atia obsuhoval 16 skladieb (vrát:mc pridav ~ ov). Pre k la·
viristu. vzhfad om na rozmanitost' a roz mernosť repertoáru
v tomto žá nri nic je problé mom zosta v iť pestrú a zauj imavú
dramaturgi u. Pozornos( upútala najm ii skladba Artle Matt·
hewsa Pastime N" 2 ( K ratoch v i ľa ) hoha tM vom n:ípadov. z kto·
rých najpútavcjšie pôsobilo použi tie du ~ t rov (:wkompo novaných pomedzi tradične stava né akordy). ktoré k lllviri~ta hml
celou plochou dlane. Euphonic Sounds ( Ľú hozvučné zvuky)
od Scotta Jopllna kontrastovala s o~t atn ýrn lcgtítovým fr:ízova·
ním . pri ktorom sa aj favtí ruka spolup<>dicfala na vytvára ní
melodickej lfnic. T rocha rušilo nic cel kom prc~vcdčivé .. uvofncné" frázovanic isté ho miesta sk llldby. zrej me za úče l o m spestre nia opak ujúce ho sa motívu. pri ktorom sa až v rcprfze tuhto úseku potvrdi lo . ~e ide o zámer. Nu vytvore ni kontrastu mill
však n aj väč~í podiel tretí dicltcjl<l skladby. ktorý prebiehal v
molovcj tónine . čo je dosť ojedinelé. Prihližnc polovk ll programu hola inte rpre tovaná spolu so suzafónom. na ktorom spoľa hl ivo hral Frant~ Not lt'ka . (Suzafón je hlh<>ký plechový
dychový ná ~t roj . ktorý na rozdiel od heligónu má ozvuťn icu
obnítenú dopredu - sme rom k publ iku ll ~ obfubou sa používa
v amerických dychových orchestroch.) Jeho súh ru s klavfrnm
mohli posl uc háči zv l ášť vych ut nať v skladbe Cataract Rag (Vodopád ) Roberta Hamptona, vyzn ač ujúcej sa stupnicovými
behmi u v klavírnom pllrtc pohyblivými triolovými kaskádami
akordických rozkl:tdov. K pozit ívam drama turgie treba prirátať aj sprievodné slovo Yvetty Lábskej. Jlnx Rag (Zllkl iuty
Rag) od Luciana P. Gibsona upútal ~i kovn e zakomponovaný·
mi basovými riffmi (melodickými zvratmi). ktoré Zllznievali
pomedzi permanentne pulzujúce prizmívkové figúry favcj ruky. takte vznikal dojem dvoch nezávislých. \ÚČl!s ne prebieha-

j1ídch pú~em . Sloptime Kag (do~ l uvne Za~lltVC n) c:l': ale llk
tu n čast o využívanú techniku. pri ktorej dochádza k pre~
vani u súvislého rytmické hn pulzu Scotta Joplin~~ '" vyznaämtl
záme rne rých l ej~ im tempom a v celom priebehu mctmllllftiÍC.
kým vyiukávaním podpiitkov oboch hr;íčov o podlahu. čo je
občas n:í požiadavka autorov ragtimov. Pre n edo~t utok prit.'!il&
ru nemožno spome núť všetky čís la programu. ale aspoň ~tfllt.
ne su treba z mi e n iť ešte o troch: o Mal(netlc Kagu ( Príť:dl~)
od Joplina z jeho posledného tvorivého ohdobiu. Naprict
vcelku veselej atmosfére tej to skladby c!tii v molový'h Ú!Ckoch u rč itý nostalgický výraz. Za zmienku ~ tují tiež ragtiMe
Josepha Lamba - American Beauty Rag, pretože v zhode~ úzvom je to jednoducho pe k mi hudba. Na záver zuzncl populír·
ny Joplinov Maple Leaf Rag (Rag Javorového listu). ktorý 'll
už v dobe svojho vzniku dožil vy~e mili<inovéhu n:ikladu.
Max Menšík. absolvent bratislavského konzervatória (bullc!). sa prvýkrát stre tol s touto hudbou už v desiatich rokolt
a od pätnástich sa llou zača l aktlvne zaoberať. lntenzlvnc Jd.
di um ragtimu a rozsia hly naStudovaný repertoár (vystačil bJ
na tri až ~tyri koncerty- v tej to súvislosti však treba podtiark nuť mimoriadnu fyzickú ná ročnosť špecifickej interprelä
tej to hudby) ho časom podnietili k písa niu vlastných ragtimow.
Niek toré už boli uvedené na koncerte pred dvoma rokmi. kde
zazneli v netrad ičnom obsadení gitara. flauta. fagot. V na
prostredí ide o ojedinelý zjav a niet možnosti porovnanlasiafo
mi inte rpretmi čo do autentickosti a ~t ý lovost i. Pri zúvcreta
~tc dro m potlesku bolo v sieni cíti ť všeobecné uspokojcaic,
ktoré č love k prežíva. keď objaví novú pevninu ncpozRin&ll
a keď toto obohate nie mohol zaži ť v prijcmnom prosud
a príjemnej atmosfére.
PETER VAW

Memoárová literatúra v na ~cj hudobnej spisbe je stále ešte
v plienkach . Nevedno vlastne prečo . Veď ide o druh literatúry
- povedanč slovami Milana Kunderu - ktorá je ..strážkyňou
pamäti národov" . možnč je cez ňu sprostredkovai čitateľovi
najautcntickejM dotyk s jednotlivými osobnos ťami na~j stále
tak slabo spracovanej dávnejšej i nedávnej kultúrnej minulosti. A napokon osobnosti. ktorč vytvárali č i spoluvytvárali deji·
ny. alebo boli aspoň ich svedomitými pozorova teľmi . často si
odnášajú so sebou nesmierne množstvo cenných faktov . poznatkov a informácií. Kým v literatúre sú memoáre bežným javom, v našej hudobnej literatúre sú to zatiaľ iba prvé l astov i č
ky. K nim patria aj spomienky Stefana Hozu Ja svoje srdce
dám. ktoré v minulom roku vy~li vo vydava t eľstve Slovenský
spisovateľ .
,
S veľkým záuj mom bral som do rúk Hozovc spomienky.
Hozu som poznal nielen ako talcntovančho literáta . rozprávača . dokumcntátora dejín nMho operného života a pamätníka
mnohých . na prvý pohľad nevýzn.amných udalostí. ale aj ako
vcl'kého nad~cnca pre všetko nové. čo sa v mladom rodiacom
slovenskom národnom kultúrnom živote dialo. Dakde možno
vo svojom nadšení zašiel priďa leko : celý život bol silne zviazaný s rodným spišským krajom a slovenským národným prebú·
dzaním a tým sú poznačcnč aj jeho spomienky. V zásade by to
však čitateľovi nemuselo vadiť . pretože Hoza sa tu n c~ tylizujc .
vyjadruje sa svojím jazykom. na v~c tk y javy pozerá v la ~tn ý mi
očami až na ... :l:iaf. až na to. že keď začnete čítai druhý diel .
Hozov rozprávačs ký plynulý štýl sa vám začne strácai a pre-

SND. Je tu vera vecí n azn ače n ých. no nedopovedaných. čas to
tu zaznieva trpk osť i sklamanie . Neodhalený je aj rýchly odchod Stefan Hozu z opernej scény. vo veku. k eď in í d te dlho
zostávajú. Až záhadne málo. iba niekoľko desiatok stránok . j e
venovaných Hozovmu povoj novému obdobiu. O statok ncorganicky vypfňajú kvázi miniprofily niektorých kolegov. ale tie
zase nic sú naj úplnejšie a najlepšie . Práve v tejto druhej knihe
sa vyskytuje rad nepresností. o ktorých prenechávam slovo
Hozovej blízkej spol upracov n íčke a kolegyni D itte Gabajq·
vej.
..
Záverom treba konštatovať. že každá memoárov:1 1iteratúra
je pre nás nesmierne cenná. Hozove spomienky. pochopitcf·
ne. tým že nemohli byť autorizované. majú hodnotu dokumentu . avšak s mate riálom. ktorý je tu pozbieraný a spracovaný.
malo by sa naďalej pracovať. upres~ovať ho. dopfňai a rozvíjať
do nových súvislostí. Bude to zrejme potrebné vo všetkých oblastiach .
V súčasnej a nastávajúcej dobe bude nutné všetko podro biť
ďaleko kritickejšiemu a historicky dôveryhodn cj ~iemu pohľa·
du. než sa to robilo dosiaL Hozove spomienky a vôbec je ho
celé literárne dielo sú však vynikajúcim prcdpofom k funda·
mentálnemu spracovávaniu dejín nášho hudobno-drumatickč
ho umenia.
MARIÁN JURfK
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V októ bri sa objavila v kníhkupectvách monografia popredné ho speváka. spisovateľa Stefana Hozu.

Dvakrát o Hozových spomienkach
krúcať do mozaikovitosti. torzovitosti a dokonca zistíte i celý
rad nesprávnych hodnotení . súdov i vecných chýb. (Pre objck·
lívnosť zve rejňujeme dve recenzie z teoretického i praktické·
ho pohľadu . ) Prvou príčinou je konkrétny fakt . že Hoza v dô~ledku náhlej smrti rukopis nedok o nčil. Prekvapuje ma však.
že také ~kúsc né vydavate ľstvo akým je Slovenský spisovateľ.
vydá dvojdielne spomienky bez prcdslovu či doslovu. alebo
aspoň edič nej poznám ky. ktorá by dešifrovala rozdiel a koncepčnú odli ~ no~ť dvoch kníh jedného autora. A tak z rcccnzovaných publikáci í sa iba dozvedáme. že copyright na prvý diel
Hozových spomienok mú Tatiana Sckáčovú a Igor Hoza .
v druhom dieli najdeme aspoň poznámku . že "podľa zápisov
z autorovho denníka . čl á nk ov. li~ Hw a rozprávania. literárne
spracovala. chronológiu života u ~úpis zostavila Bohumila Machýnkuvú ... ktorá na tento diel vlastní taktiež copyright'. A to
je vl u~tne kľúč k odhaleniu roz pačitého dojmu prvej a druhej
knihy Hozovýl·h spomienok.
Prvý diel zuchytúvu Hozov život od narodenia . až po jeho
prvé divudclné prázdniny. Pla~ticky a úprimne kreslí svoj
hlhoký vziah k rodnému kraju. ku ktorému sa ne ust;ílc vracia.
K nuj zuujímavcj~ím partiám patria kapitoly z jeho pražských
čius. kedy uko operetný tenor číslo jedna uchvacoval prosté
i .. míbl" publikum. Inte rpretácia Lehá rovej piesne J a svoje
srdce dám a podobné čísla svetových klasických operiet. urohili z míšho tenoristu najpopul á rncj~icho spcváku. To. že
triumfálne ne krá čal svetom. zapríč inila iba jeho ..fatálna" Iás·
ku k rodnej hrude. Bolo škodou . že sa HoZ<t nevedel preniesť
l'CHvojc mímdnč ..zakurcncnic" a ncskúsil šťast i e vo svete ...
Druhý diel je ~kúr ~úbm ~lilt l. bez hlbšej literárnej rŤmtivú
cic. Sú to viac núčrtky a ~kratky . než súvi~lý pohľad nu udaloMi
s miwrum na ne . Preto je ~koda . že v ~ pomicnkach nic je širšie
rnzpracované Hozovo obdobie p<i~obc ni <t n<t scéne opery

Myslím si. ve ra bolo tých. čo s radosťou prijali túto publikáciu . či už preto. že majú radi životopisy. či len zo záujmu o knihy. ktoré čiastočne odha ľujú zá kulisie divadla .
Patrím do prvej skupiny. S dychtivosiou som sa zač fta l a do
v kapitole o Arnoldovi Fléiglovi" .. . Piateho júna 1949 dte
dvojdielnej publikácie. Prvý diel som preč ftal a s ve ľk ý m záuj~pic va l na premiére Verdiho A idy ~VOJU ohľúbenú úlohu Saramom. dočí t ala som sa vera zaujímavostí z detstva a utora i o je- stra(!)" Na str. 267 v kapitole Ditta G.tbaJOVá ...... Bola anga•
ho začiat koch. ktoré síce priniesli veľké úspechy. no nepmtrá· žovaná ako ab~o l ve n tka Hudobnej a dramntickcj akadémie
dali úskalia a prekážky tak obvyklé na umeleckej ceste. Vadila v decembri roku 1937... V tom ča c som bola ešte po~luchačka
mi povrchnos ť pri te xtoch pod fotografiami. napríklad na str. akadémie. angažovaná som bola v auguste 1919. Na str. 291
222 skupina ľudí s ministrom Sivákom. Text hovorí. že je tam spomína žiakov Móryovej. medzi nimi na prv(lm mic~te GusMiloš Ruppeld. no z obrázku sa díva na nás dobre zná ma tvár táva Pappa. ktorý ako v~etci vieme (aJ Hola to vedel) bol ~ia·
Frica Kafcndu . mám taký dojem . že na obrázku nic jeM. Ben- kom prof. 2:uravlevovej . Na st r. 264 o Hrušov~l..cj. spomína
ku. ale Alexander Moyzes. Na str. 247 je obrázok z Cigánske· jej pôsobenie na VSMU ... Spomedzi Jej žiakm vynikli Ľ. Bariho baróna. podľa textu sú na ňom o krem autora Helena Barto· cová. M. Meierová". o hi dve boli žiač ky Korln~kej a Mcaemvá
šov(Í u Ján Sýkora. no v skutočnosti sú tu Ccsányiová a Per- neštudovala na VSMU. Nespomenie však najslávneJ~iu íaačku
šlová . Na str. 270 je pod ľa textu obntz Antonína Drašara . no Luciu Poppovú. ktorá sa dodnes hl:1si k wojcJ profe~orkc.
v skutočnosti je to Dra~arovi venovaná fotografia Fjodora Sal· Haljakovú...
.
japina. Som si istá. že keby Hoza žil v čase vyjdenia knihy. tiePodotýka m. že keby bol Ste fan I-lozu .lil. tieto l ap~usy by bol
to chyby sa ani neboli objavili.
opravi l. vlastne by sa neboli ohjavili v knihe.
Horšie je to v 2. zväzku . ktorý podľa tiráže zostavila Bohu·
Keď sa autorka podujala vydat' kni hu. mala sa poradii s odmila MachýnkovtL .. podľa zápisov z autorovho denníka . č l á n · borníkmi. myslím na divadelný ústav. ale my~ l ím si. ic nci vykov. listov a rozprávania literárne spracovala .. . ..Tento die l su šla kniha. mal ju niekto zodpovedný p rezrieť.
he mží ne presnosiumi. dosť závažnými omylmi. Vyberám zo.
Táto kniha. ako monogrufia veľkej osobnosti slovenského
pár: str. 1411 medzi prcdstavitdmi ne menovanej ope rety sú hudobné ho života. akou Hoza n c~po rn e bol. mala byt zodpoG. Veclovú. F. K. Veselý. O. Simáňová (namic~to R . Si mano- vednejšie redigovaná. Takto čitateľ. ktorý vie. že kniha vyšla
vcj). Nechce sa mi vc rii. že by Stefan Hoza bol napfsul niečo po autorovej smrti. má taký dojem . že jeho ru l.. op i ~ n é po·
tak diletantsky na ivn č ako na str. 176: .....Ncsta čf pozn it ť le n známky a skratky boli mylne reprod ukované . Iní n cta ~'at cn í
svoju úlohu a na ostatnč ~a vypytovai..:· atď . Na strane 176 . uveria myl ným informáciám .
znova zámena Dohtcny a Rcmíty Simúňovej . (Aj my. čo sme
Je dos ť vd ký rozdiel. aj v zmysle rečovej kultúry medzi
ju už nepočuli spievať. vieme že O. Simá ňová bola popredná prvým a druhým dielom. To si Stefan Hoza ~pt'ovatcr a bojovspev;íčka opery. spicv<tla pomerne krátky čas . Bola manželkou
ník za peknú s love nč i n u či na javisku . či v živote. nezaslúžil.
husistu Ruth-Mark ov<~ . žila a umrela v Br<ttisluve. ) Na str. 24H
DITTA GABAJOVÁ

Petr Macek: Franz Xaver Richter
Kromefíž, Muzeum Kromefížská 1989, 72 strán

Puhlik;ícia. vydaná pri prllcžito~ti úvc,té·
hu výmčia lÍmrtia ~kl;tdittcfa F. X. Rk htcra .
vy~la ako piaty zviiwk edície ..Kdo hyl kdo
001 Kmmč ta ž.~ ku " v náklade IOIKI výtlačkov .
Ide o prvý puhl i kačný p<1kus ncnbvyklc mladého autur<l. ~tudcnta FiloZofickej fa kulty
Masarykovej univcrl ity v Brne . Tak ako autnr v úvode píše. cieľom knižky nic je (a ani
ncmiltc hy ť) definitívna fuktografk k;í ~urn a·
riz;icia. skôr ~;1 smažf o obj a~nc nic 'Jl<lrných
ut;iwk . ktoré nbklnpujú Richtcrovu <~obu
01 jeho liv<llnú ptíi. Puhliktícia voľn e nadvli·
wjc na mnnugratiu R. Schwarza .. F. X.
Richter. jeho život a pu ~uhcní.. z ruku 1969.
V prvej éa~ti pnkc su P. Macek venuje
hiugrafii sk la da t eľa. mzdclcncj na štyri obduhia: l . 1709 - 1737 (pmhlcmatika miesta
narmlcnia a runé uhdohic . Richter a kapela
kniciaia F. A. Rnttala v Hnlcšuvc . pruhlcmóltika skladatcfuvhu vzdelania): ll. 173717-'7 (furnwvanic umeleckej n~nhnn~ti . p<·, .
\Uhcnic v Stuttgarte. Ludwig~burgu. Fulde.
Etwk a Kcmptcnc): 111. 1747 - 1769 (duba
dozretia umeleckej a tvorivej usuhnnsti v ča ·
\l! pú~ohcnia v Mannhcimc ): IV. 1769- 17XIJ
(Stras,lllmrg - olxlnhic vrcholu umeleckej
ťinno~ti) .

Druh;i časť puhlik;ícic ~a zaohcni v~obcc·
nou charaktcri,tikou. významom a pre hľa 
dom diela a tcurctkkuu tvurhma F. X. Rich·
tcra. Dalej n a ~lcdujc ana15·za ~icstich sl;iéi·
kuvých kvartc t op. S. kturé sia pre Rachtcruv
kumpmičný ~15· 1 veľmi typické. V z;ivc rc liU·
tur ~lastrcdil v5'Jl<lČC I Riducwv5·d1 kumpuzidi ,. ardli\'och. \' dnllll\'\•ch cdki;k h . \TiÍtane
nnvoc.lohýd1 cd ki i. Puhiik;iciu u za l\ ;ira ~llpis
'kladich. ktmé l111li nahrané v éc ~ kn~lnvc n
'k5·ch ~ramnftíno\· 5·ch \'yc.la\'atd~t\';ích .
Macek konštatuje. 'l.c vda fak to\' o skladatdm·i "'';'"" ~t;íle n cuhja~nc n5·l·h . napriklad .
Radllcfll\' ,. ard l Í\'t~h ncdulo'l.cn\· n;irndnu,tn5· pÚ\'Ud a mie~tn nawdcnia .' ktoré je
U\';idtané aku llnle ~m· na Mura\'c. ale aj \'C ·

fa ďalších údajov. Autor. nadviizujúc na
B. Schwarza. dnpfa)a jeho výsk umy o detaily
" nové faktografick<! informácie. Vedomosti
u ~kladatcfovom živote doplnil napríklad nedávny objav archívnych dokume ntov v benediktínskom kl;í~torc v Ettalc v roku 1966.
Dozvcdť1m e s;1 z nich. že Richter pôsobil od
ruku 1737 aku hudobník v kniežacích služh;ích. Jeho skladhy z tohto obdohia sa všuk
nezachovali. a preto nevieme . akú hudbu
a koľko diel v tomto čase skomponoval.
V z;ivcrc životopisnej časti publik hície sa
pristavme až pri d;ítumc Richtc ruvho úmrtiu.
ktorý Macek. súhlasne Ml Schwarzom stanovil na 12. septembra 171!9. Na tento omyl
upozurn il aku prvý R. Pcč m a n vo svojej pnici .. F. X. Richter a jeho Hurmnnische Bclehrun~cn " (strojopis. IIJHIJ). v ktorej Sil ndvol;íva na úmrtný list zo strashuurgskéhu archí·
vu . z ktméhu vyplýva. že Richter zomrel
U. ~cptcmhra .
V druhej ča~ti puhlik;ícic. ktoní sa zaubcr;í
Richtcruvým dielom . je s kladateľ predstavený ako jeden zu zakladateľov tzv. m;mnhcim~ kej školy. kturý ~a m<ldncmu štýlu vyhýbal.
črt y vla~ tné mannhcimskcj škole uplatňoval
len éia~tuč nc " modifikoval ich. Pmblcmati·
ké je hudnutcnic Rkhtcrovho diela. P. Ma·
cck cituje mízory muzikol<\gov Ric manna.
Burncvhn . Poštolku . Pcčmana . Sítm autor sa
domni~va . že fmmuv;í koncepcia u Richtera
ešte nic je do~ lil t o én c vyzrcuí a ncdosuhujc
hrank e ncskor~cj vyt ríhcno~ti (K varte to
ll du r up. S). Tcntnmíznr protirečí napríklad
slilnuvisku R. Pečmana . ktmý píše (F. X.
Rkhh:r a jeho Harmonischc Belchrungcn).
líc .. tento Jlllstnj. vy~ky tuj i1 ci ~a v rade pnie
hudobných historikov. necitlivo zl učuje vý\'oj ,. z m y~ le h i ~t oricko m a progres v zmysle
knllifik ;icic no\'\'ch hodnôt . aknlw totiž kaž·
dé dielo \'5'\'0jt;vn mlad~ie negov'alo vlastne
tu . l'u holo vytvore né skilr. Pritom Ridllc(
~tuj i t.;ímernc na rozhran í baroka a klasiciz·

mu . pre tože sa nechce vzda ť napríklad kon·
trapunktických postupov u dosf inte nzívne
jeho skladby rencktujú i princípy bassa continua. ktoré v tom čase už .. ne bolo v móde ...
V závere publikácie sa P. Macek z m ie ňuje
o význame Richtcrovho teore tické ho diela
s názvom .. Harmonischc Belehrungen ode r
griindliche Anwcisung zu de r musikalische n
Ton kunst und rcgulairen Co mpo~ it io n ". ktoré pomáha osve tl i ť vývoj skladatcfovho kompozi čné h o ~ t ý lu i metódu jeho pedagogických postupov pri výučbe kompozície
a vzniklo v polovici šesťd esi a t ych rokov
IH. storočia v Munnhcime. Knižka. ktorli obsahuje nemecké a anglické resumé. je doplne ná 13 fotografiami.
OLGASVÁTKOVÁ
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Vo sviatočný večer - 29. aprfla- uviedla Ceskoslol'ťllská tt·
levfzia (HRHP Bratislava) televízny film Mária Smarrovna,
ktorý vznikol spojen fm fragmentov z opery Gaetana Donizetti·
ho a ver§ovanej drámy Friedricha Schillera. V danom prEpade
nejde len o toto- v na§ich pom eroch vskwku netradióré spoje·
nie, ale aj o vyuiitie play-backu- vynikajúcej hudob11ej llalrráv·
kY, (J. Suther/andová a L. Pavarotti v hlavných tíloháclr). spoje·
nej s výkonmi na§ich činohercov. Aby bola celá záleiitosť ešte
komplikovanej§ia, mnohé role hrali popri slovenských lrercoc/r
(M. Vá§aryová, M. Ktlaiko, K. Magálo vá a i.), aj dabom11i
lesk( umelci. Domnievam sa, ie tLÍ či onri rolu kľudne mohol

odohrať i niekto domcici. najmä ak sa jednalo o menšiu posta·

Veselá vdova- čast' programu Ach, tie ženy••., venovaného UO. výro(!iu narodenia F. Lehára.

,

Snfmka I. Teluch

STRIEBRO LEHARA

Spevohra ovej scény si pripom!na 120. výročie narodenia
Franza Ld1ára (nar. 30. apdla 1870) operetnou show z tvorby
skladatda pod názvom Ach, tie ženy ... Ide o prierez najznámej ími , najkrajšími, ale l najefektnejšími áriami, duetami,
ensemblami, tanKnými číslami F . Lehára (Veselá vdova, Cárovič. C1gánska láska . Giuditta, Zem úsmevov , Paganini
a Gróf Luxemburg). kto ré však ťažko nahradia absentujúcu
divadelnú produkc1u. Pravda, recenzent berie do úvahy neregulárne podmienky. v ktotých súbor pracuje už viac rokov.
Premiéra bola v Dome kultúry Ružinov, kde je nielen zlá
akustika. ale leží aj mimo centra mesta, takže diváka treba zlákať na nicco neobyčajné, atraktívne. Ťažko povedať, či tým
super-programom bude práve novonaštudovaná operetná
show. Iné je, že ten istý program sa bude zrej me dobre predával na záJazdoch. Tak či onak, lehárovský príspevok spevohry
na ej prveJ hudobno-zábavnej scény nie je zápasom o .. nového" . ne7námeho Lehára na našom javisku. skôr dramaturgickým a zdá ~a aj umeleckým ústupkom.
Námet (Peter Petiška) a potom scenáristická príprava (P. Peliška , lloris Slovák a Ján Denko) sa neopiera o chronologický
výber l operiet F. Lehára, ale o vofný sled ukáfok z jeho diel,
pospl\janý nenáročný m textom (P. Petiška, J . D enko). ktorýtreba pmnai- nie je z~ťažený zby točným balastom. Tvo rí iba
nevyhnutné barličky k následným vokálno-tanečným číslam,
\..de ,,, vo ' iacnásobných alternáciách vystriedali do máci
i hoo;tujúci umelci .
Show t>nla .prestriebrená'' nielen tým, že Lehárova hudba
je vyvrcholením ..st riebornč ho veku viedenskej operety'', ale
i samotným scénickým riešením: celé javisko ružinovského
Domu kultúry scénograf Tomá§ Berka nasýtil prestriebrenými
doplnkam i. To isté bolo pr!davkom kostýmov Judity Kovátovej. Striebro však nepripo mínalo pravosť vzácneho kovu , skô r
nahrádku alobalového razenia. Po malej chvfli nás z tejto
striebornej nádhery bole li oči i cit pre mieru- možno to bolo
aj v opačnom poradí. ..
Striebro v alegorickom zmysle slova však bolo všadeprítomné aj ľ choreografii Borisa Slováka, ktorý bol viac decef!tný
v hereckom vedení, než v t a n ečných výstupoch, opretých ·
o vonkajšie. kostýmami nie vermi vkusne podčiarknuté aranžmán . Ako typický príklad by som spomenula baletky z operety Cá rovič. kde fungovali nielen fantazijné .,papachy'', ale navyše 1 dekoratívne balalajky pri kreovaní sošných postojov ba·
letiek. ktoré- o krem pekných postáv- veru iba máločo ukázali zo ~VQ}h.Q šreciftckého umenia. Nepochybne nápaditý Boris
Slovák (dobre si ho pamätáme z jeho muzikálovej éry a dolieha \.. nam vcfký o hlas jeho košic kčho Fidlikanta z ostatných
čia~ ... ) tu rezignoval. možno z nedostatku času. možno z našej
mcn\cj i n~ce načnej skúsenosti so show, kde divák právom
očakäv:l tiež brilantné taneč né výstupy.
Popri nepresne hrajúcom orchestri (najmä v druhej polovici

s

večera) , ktorý dirigoval Peter Niňaj, upútali nlektorl domáci,
najmä v§ak host'ujúcl speváci. Z domácich spomeniem na
prvom mieste lyrický barytón Jozefa Benedika v C igánskej láske , alebo v ukážke z Paganiniho. kde navyše demonštroval
účinnú legátovú frázu. vláčnosť spevu. spojenú s prirodzenostou a ležérnosťou javiskového dotvorenia . Z hostí bola nepochybne najväčšou hv iezdičkou večera mladá Božena Berkyová.
Ničím neskazený. zvu čn ý. čistý lyrický soprán je technicky
bezchybne pripravený na opernú i operetnú kariéru. Aj keď sa
jedná o vysoký hlas, nechýba mu ča ro mäkkosti a opoj nosti.
Navyše je to speváčka javiskovo svieža, pohyblivá, prirodzená. Ďalším hosťom bol Miroslav Dvorský, ktorý talianskou
farbo u v hlase doslova osviežil .. temné" tenorálne vody na Novej scéne. Počas produkcie sa intenzívne vnucovala myšlienka.
ako bude u nás v divadlách dobre. keď dostaneme na základe
zvyšujúcej sa konkurencie do sólistických súborov podobné
kvalitné hlasy ; dozaista zvýšia vnútrosúborové kritériá a vyvedú operetu z druhotriednej pozície. Iba vysokoprofesionálne
požiadavky v každej zložke (tanečnej, speváckej, o rchestrálnej ) spolu so špecializáciou na rôzne. aspoň dva druhy (m uzikál , opereta) tohto umenia môžu prini esť obrodu po stránke
interpretač nej . Je to zatiar vízia, naplň ovan á napríklad aj takýmito vydarenými hosťami .
Z do mácich najviac upútal Augustin G ráf, pravda, ak v budúcnosti obmedzí svoje mladokomické šante nie. resp. zbav!
ho už pomaly sa vytvárajúcej šablóny ..diablika'· na javisku.
Vermi pekný výkon odviedla Eva Plesníková. Jej hlas dostal
potrebnú zne l osť a cveng najmä vo vysokých tónoch. Pekný lyrický hlas Boženy Polónyiovej je, žiar, v ružinovských podmienkach me nej nosný a málo zrozumiterný. Atraktívny zjav
Márie Andra§ovanovejnebol podporený ve rkosťou hlasu , skôr
nao pak. Vadilo i stále prítomné tremolo. Jaroslava Frličková
·Hlttnerová mala dobre vybraté spevné č ísla. takže prezentovala najmä mäkké farby svojho hlasu , ktorý sa pohybuje medzi sopránom a tmavšími prsnými tónmi. Celkom zlyhala Henrieta Scherková v árii Lfzy zo Zeme úsmevov. Dušan Jariabek
-baryto nista - koketuje s tenorovými polohami. čo sa mi nezdá najlepším rozhodnutím. Z ďalších protagonistov spomenie m Ivana Ožváta, ktorý sa v opé~ete našiel - istotou a prirodzenosťou voká lneho i hereckého vyjadrenia. Zuzana Maďa
rová v Elfze zo Zeme úsmevov sa páčila pomerne kvalitným.
mä kkým . technicky dobre védeným hlasom .
Koncert - show - lehárovské pasticcio - bolo najmä previerkou hlasových kvalit sólistov súboru, ktorý sa musí priebefne
obrodzoval' nielen vekovo, ale zvláJt' kvalitatlvne. Lehár neporavuje z nárokov na .. klasickč " vedenie hlasu u spevákov a je
zvlášť n ároč ný i v show, kde ani striebro čačiek nezakryje pri·
márne dominujúcu spevácku prezentáciu.
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vu. Podobné praktiky vyvolávajrí oprávnené otázky o fillall·
l ných nákladoch, inl'l'Sto1•aných nielen do honoriÍrOI', ale aj do
morálnej, psychickt•j 11 ľudskej wrgaio•·mwlli popn•cln.l'ch t't'S·
kých a slovenských umelcov. krorf stí ochomí prepotitať sa 11a
podobné viac či menej výstibré preobsadzo•·ania 11 ..doobsa·
dzovania".
Film vznikol v roku 1988 - aspotí tak sme li pretímli ,. :át·erečných tiwlkoclr . Drífajme. ie v budúcnosti sa bude l ' llltll'lltJ
redakcii lwdobnýclr programo•• rli v S/ovemkej telel'i:ii tll'tíili·
vej§ie premý§ľať nad ríéelnosľou výroby opemych projekto l'. od
ktorých sa v zalmmití ustup11Je. alebo -mierne pm ·edanť- ktoré si nezfskali sympmie opemýclr znalcov a fmiiWkot •. Myslím
tu IW reiijmí merót/11 Petra Weigela. kde hudobn.í· podklad .1/ríti
na rozvinw ie ..nad.wtl'i10t'ej" čin olremej akcte, nt'Sfwnu' doko·
twlej§ej v podaní profesionálnych (aj ked f.l'pOI'O stále t_Í'clr is·
tých) umelc01·. Nespeváci v§ak am pri najdokona/ejšej práci
s vokálnym textom m•mót u priniesť awemtck_í• opemý ;:á!itok.
Viem, ide o tele1'Ílny opem_í• film- ale je to pojem. •·yrmre11_ŕ
a zaujímm•ý ,. istej dobe. dnes dak prekommľ ttítbou po 1111·
tenticite. S1•et .1anam otvára aj prostredníctt•om teh•túnej obra·
zovky. z oblawi umenia :ískm•ame uítitky prvej kmegórie. má·
me moinosľ zatiľ čaro chvfle s veľkýmt opem.1;mi spevákmi.
Nezáleií nám pritom. či srí krásni, wční. '')ístitní pre milol'lríc·
ke party. Očamjtí nás neopakovateľnosťou .. opemélro záiit·
ku", preiíl'anflll kafdeJ frázy a čo nie je zmredhareľné- pohy·
twjtí sa ,. tllllelllickom pmsnedí. 1/yhrid •·o jómll' Dm11:eui·
ho-Sc/ril/erol'l'j· Weiglovej Márie Stuartovny tWI'yfe okyptil
operu o recitatívy. ktoré majrí ,. lwdohnodramaticko111 diele
zmysluplné interprewtné (ak ui nehovoríme. te i ob.salrot•i)
poslanie. Schiller hy sa zase raz ludo••al. čo ;: jeho 1•er.fowmrj
drámy zostalo - l' prospech árií, ktoré z azneli (podľa '');bem
scenáristu a rettséra) ,. taliančine, nm'I'.Ít' be: tiwlktll'. wk :edi·
vák, vedený slovenským schil/erovský'nrrexrom. odrazu- v hu·
dob nej časti - zostal ako s odrezanými rukami.
Nechcem sa vyslovovať na 1011110 mieste o •·.vkonoclr hrajríciclr tiltllných predstaviteľov- ide mi o samotný proh/ém ..opery
na obrazovke". Ak sme doposiaľ akceptol'ali operu. kde i11)'
spieval a iný hral. daW krok za trito hranicu (J. j. okypte11ie
operné/ro i drtmwtického diela pod jedným tiwlkom) mi pripa·
dá nanajvýš ako erperime/11, ktorý hy nem usťi11111ľ dal'šie po·
k račo vanie.
Po ukončeni tohto televfzneho filmu- aj keď som si prečfta·
la, ie sa na spolupráci podieľal, a teda isté ••ýdavky. zisky
a zodpovednosť preberal západný tele1ofzny parmer z Wiesba·
dem1, -som si predsa len povzdychla: dokedy budeme akcepto·
vaľ spracovania opier. ktoré sa lrrajrí na komwrikatfl•ne a pri·
tom nie stí ani ryba. ani rak? Myslím. ie oveľa poctivejšie by
bolo spojiť naj/epJie operné sily z nám dostupných divadiel
(myslím tu na dosltlpnosľ honoráro1•tí ) a 1 •ybraľ takých spe1•á·
kot•, ktorí 1•edia rol'lwko spie• •aľ. ako i primenllll' hmť. pričom
by vznikli koprod11klné operné filmy. ktoré sa nevzdávaJIÍ
operných §peciffk. Druhou alternatívou je primíšať záznamy
a priame prenosy z opern ých domo•• - nie vJak také, ktoré ili·
scenácii skôr poškoclia ako ju pozd•·ilmrí. (Tli IIIIÍm na mrs/i
lltlprfklad prenos Fausta a Margaréty z opery SND. pri vštt·
kom re§pektovaní slávnosmef príleiitosti. počas ktorej bol realizovaný.)
Weiglov príslllp bol kedysi. pred rokmi, čfmst nevfdmrým.
umelecky novým. Treba si však priznať. ie sa '' dne:.' nej dob(
preiif, ak u i nelrovorfml' o nákladnosti podobn);Ch televfznych
operných fi/mo• •. Dne§ný svet tríii po awemickosti. Nechce byť
zavádzaný ani v opere, ktorá namiesto strohej reality po11tíka
sebe vlastnú Itylizáciu.. .
TEUtZIA URS/NYOVÁ

amanie z Fidelia

Opera Fidelio Ludwiga van Beethovena,
túto se:r.ónu po viacerých rokoch opäť zaradená do dramaturgického plánu La Scaly, bola
pre ctltel'ov Beethovenovej hudby vel'kým
sklamamm. Mnoh( z náv~tevnfkov totiž pa·
miitajú e~te inscenácie v na~tudova ní Karla
Bôhma a Leonarda Bernsteina, a tak súčasné
predvedenie, ktoré pripravil Lorin Maazel, sa
nestretlo s veľkým ohlasom, ba u talianskej
kritiky možno hovoriť o nesúhlase. Kritika
vytýka hosfujúcemu dirigentovi sla~ vnútorné prežitie Beethovenovej hudby, nedokonalú
pripravenost' po orchestrálnej stránke a celkovú povrchnost' v na~tudovanl.
J e pravda, že aj bežný divák musel mat' po·
cit, že sa z nádhernej a majestátnej Beethovenovej hudby čosi vytratilo. Pôsobivý víťazný
dvojspev Florestana a Leonory, plný nehy
a radosti, stratil na svojej pôsobivosti. Inscenáciu pl'ipravila La Scala v spolupráci s di·
vadlom C hátelet z Parila, kde bola uvedená
v minulom roku. Ani .kritiky z Paríža neboli
veľmi priaznivé a vytýkali dirigentovi pred·
stavenia Lorinovi Maazelovi v podstate to isté, čo talianska kritika.
Režijne operu pripravil Giorgio Strehler.
J eho in~cenácia vynikala nlekol'kými zaujfmavýml nápadmi: V dvojspeve prvého dej-

stva Marcelino a Jaqulno skladajú bielizeň,
veFmi dramaticky pôsobila scéna vo väzenf,
kde Leonora a Florestan v závere dejstva
klesnú k zemi vo vel'kom milostnom objatf
a záver opery, kedy sa oslava vft'azstva pravej
lásky a slobody odohráva v pološere, čo sa talianskym kritikom zdalo dost' nezvyklé.
Aj o speváckych výkonoch ťažko povedal'
niKo priaznivé. Obe predstJIVitel'ky Leonóry
Jeannlne Altmayer a Luana De Vol boli tiež
sklamanfm. Altmayerovej hlas pôsobil veľmi
unavene a hlas Luany De Vol bol pre túto po·
stavu prfll§ lyrický. V úlohe Pizzara hlasovo
af neprijemným spôsobom forsíroval Sieg·
mund Nimsgem a predstavitelia Marceliny
a Jaquina Johanna Kozlowska a Uwe Peper
tiež vokálne nezaujali. Jediné kladné spevácke a herecké výkony veFml isto a presvedčivo
podali Kurt Rydl (Rocco) a Thomas Moser
(Fiorestan). Taktiež zbor ~ar~avskej fllhar·
mónle, ktorý často vypomáha v Inscenáciách La
Scaly, nebol na úrovni, na akú je publikum
tohto divadla zvyknuté.
Zaujfmavost'ou bolo, že pri prfležitosti tej·
to Inscenácie klub Logglonlstov La Scaly (di·
váci z galérii) v spolupráci s divadlom usporiadali rôzne konferencie na tému Beethoven
a jeho doba.
ANNA PODOLSKÁ

Jeannlne Altmeyer (Leonora) a Kurt Rydl (Rocco)

- Nie t \mrti tam. kde hol život vyplne ný
prácou . l;bkou a o hetavo \ io u.
Tak znie mo tto na parte. ktoré Olllamujc.
že dozne lo ~ rdce vzácne ho člove k a. v,·, olw ško lského pedagóga . muzikoll~ga a hu~lohné
ho puh l ici~ tu PhDr. Jolcfa Tv rd o ňa . CSc.
Z:ík lad jeho obdivuhodn ých . priam e ncyklopedických ved omo\tÍ tvori lo \ túdium hi ~ t <Í
rie a filozofi e ( ab~ o l vova l r. 1\1-H ) a hudo bnej
ved y (ah, ol voval r. 1\1-l\1) na Filozofi d.ej ťa-

v Brne. Dizcr·
pr;ícu Slove n, ká opera po Bc llovi obh;íj il r. 1\15 1 na h rati\ lav,kcj univc rtitc. Po
viace rých u či t cľ~ k ých pO\ltH:h na Sim e n-. ku
i na Mo rave 7latou érou tohto 111aka a rodeného pedag<Íga \a -.utlo jeho pÔMiben ic na
Vy-.okej \kole pedagogickej (od r. 1\155) a na
Katedre hudobnej ved y l-ilo10fickcj taku lty
U nive rzi t\' J. A . Komc n\ kého (od r. 195\1)
v Brati,la.vc. llodno\t kandid;íta vied ti-.1-.al

r. l \lóH ta pr;ícu Leo\ Janáčcl-. a Slovcn\1-.o.
ktorá tvorila \Úča\ t jeho bohatého ')'l-. umu
če\ k O·\Iovcn\k)·c h hudobn)·ch 'ltaho' . Oo
uvede nej tvorivej etap), \pathí aj jeho hohat;i
publikačn:í činnmt 'mnoi,tvom ')'\okoo;kol\k}ch hudohnotcm etiel-.)ch učcbnych tcxto\
a \krípt. al-.o aj populari1ačné puhhUcie.
napr. H udba okolo n;Í\ (Brati,lava. 1961).
č l ánky v odborných lborníl-.och. prhpcvk)
v roLhla\e. tclcviti i i v dennej tlai:i: \O -.potuau torm i B. ~tčdror1om.J. Plavcom a . l l rčl-.o·
vou vydal aj vy~o l-. o\kobl-.ú u čeb n icu Dejiny
hud by (S PN. 13rati-.lava. 1963). Pokial len
mo hol. ncvypu,t ilt rul-.y tvorivé pero <l woje
ohfúhené hu~lc.
Meno Jo7cfa Tvnlor)a to-.tanc pevne vryté
v 'rdciach je ho íia l-.ov a nav1dy 'Piité ~o -.lovc n-.1-.ou hudobnou 1-.ultúrou .
A Ll A K. VARKONDOVÁ

Splácanie dlhov

zvy. pro\by a rmhorčenie. najm;1 LO -.trany
Ll-IM . Rea liL:ícic \U doč l-. al až teraz. v roku
11 5. výročia na rodenia \kladatda .
Pred d o mom v Dol nej ulici č. 6 'a v piatol-.
ll. mája 1990 zi<;li mnoh í: uči t elia. 1-. ultt'rrni
pracovn íci. <;t udenti. ale i viacerí p<lln<ltníci
Vilia ma Figu'ia- By,trého a ďa l ~i áujcmci
o hudobnú minulo\i a pritomno-.t Ban,l-.cj
B y~ trice. V knítko m príhovore vedúca Liter;í rneho a hudobné ho oddele nia Ll-I M.
Ph D r. Marianna Bárdiov;í . pripomenula
~ k l adatel'ov vklad d o rozvoja \loven,kej h udo bnej kultú ry 20. ' t oročia. je ho významný
zá~toj v hudobných tntd íci;ích mc-.ta a zdôraznil a. že je pot rebné nad'alej nie le n pro pa·
govai Fi gu ~ov \k ladatel\ký odkaL. ale prinášai \l ;í le k o m p l cx n ej~ í pnh fad na tt'llo vzácn u
o~ohno~i a jeho dobu. Veď len l l Il i \Irá n
jeho de nn íka ... do ktorého 1amarnenal kro-

niku woj ho života. wojej rodiny. ale i vtc·
daj\cj doby" (Dr. 1:.. Munt<íg). po,kytuje nc\micrne mnoi\l\'O inlorm<icií. n;íLonw a po\lrehtw. neaiedka podan)ch vo 'ti pnej roLpnívač\kcj forme. 1-.toré b) ' ptllavom knižnom predvedení i\te boli prllažliv)·m. owiežujúcim a pouč n 5• m čítaním pre \ irokt'r verejno~!.
a !iíver odovzdala M . B;írdim ;í
r:rpri m né poďakovanie rodiny Vi liama Figu~a- B y-. t rého mc~tu ta \tai'O\tlivo'lt o pamiatku ~klada t da. Podujatie r{uncovalo vy.,ttlpc·
nic Uči t cf, k ého 'pevokolu ll rnn pod vedením Vio ly Lut<Ín-.kcj. ktorý interpre tova l
zborE. Suchor)a Ak;í ' i mi kr;bna a Figu.:.ovu
úpravu fudovcj pie~nc pre 11n ie\aný tbor
Hory. hory zele né. Pamii tnt'r tabulu odhalil
prcd\eda l'vh V Ing. Pavol Sečk;ír. ktorý m;í
na jej rea liz;ícii v)ra7n) podiel.
MR

Za Jozefom Tvrdoňom

e

FFSTIVAL STAREJ HUDBY SAMARIA
uskut~.nf 8.- -IO. júna 1990 v Samoríne.
Jdto usporiadateľmi sú Mladé srdcia, mad'arskf súbor plesnf a tancov, Združenie pre
staní hudbu a Katedra hudobnej vedy
FFUK v Bratislave. V programe vystúpia súbory Gaudium (Bratislava, um. vedúci l. Né•eth), Consorclum Musicum (Viedeň), Vokálny súbor Huszára Gála (Budape~f, um.
vedúca l. Ferenczlová), Camerata Hungarlca (BudapeU, um. vedúci L. Czidra),
a Musica aeterna (Bratislava, um. vedúci
P. ~fček) . Súčasťou festivalu je " muzlkoJoalcké kolokvium na tému: Renesančná
a baroková hudobná kultúra v Strednej Eu-

(25. 9. 1911- 4.

Sl

kulte

s. 1990)

M a~a rykovcj un ivcľli t y

t ač n ú

rópe.

e SlÁVNOSTNÝ

KONCERT v spoločen
skej miestnosti Lleéebného domu Astória
v Bardejovských Kúpeľoch uzavrel trojročné
dlarko,·é ~koJenie zborm"strov, ktorého orpnizátorom bolo ~ské osvetové stredisko v Ko~lclach . Teoretické dlsclplfny preddhl Teodor Lipták z UPJS v Prdove, hlasovú výchovu v zboroch dirigentka účinkujú
ceho telesa Eva Zacharová a dirigovanie viedol Boris Velat, U fdlrlgent opery Státneho
divadla v Ko§lclach. V§etcl dvanásti frekventanti §koJenia sa na záver predstavili v dvoch
skladbách Interpretovaných Prdovským
detským speváckym zborom, ktorý Im bol
cvičným telesom " počas celého §túdla. Hodilo o akýsi pracomý záver, program koncertu bol sympatlc.ky zostavený z diel rôzI)'Ch ltýlových obdob(, zazneli skladby barokových, klasicistických, romantických l súbsných tvorcov, za klavfmeho sprievodu
Kláry Ganzerovej.
SF
KONCERT
KONZERVATORISTOV.
Pekný hudobný zálltok pripravili publiku
18. 4. 1990 v prostred{ Domu umenia Fatra
v Žiline poslucháči konzervatória Martin
Prlevalský (violončelo, z tr. prof. K. Glasná~j) a Richard ROnde (gitara, z tr. prof.
D. Lehotského). Maturant M. Prlevalský zaujal pôsoblvŕm hudobným prejavom v Boocherlnlho Sonáte G dur, v Schumannovom
vlolončelovom koncerte a mol a v Arabeskách B. Martlm'a č. 2, S, 7 (klavfrny sprievod
prof. M. Singerová). Absolvent R. ROnde
predniesol Suity l. Jelfnka a J . S. Bacha
(E dur), Etudy č. 7 a ll. H. V. Lobosa, Sonatfny J . Hatrfka a M. M. Ponceho. Po závertčn)·ch skladbách E. Zámečnfka lntroduzione e Toccata sl vd'ačn é obecenstvo vyžiadalo prídavok - Ba ladu z cyklu ť:iemy deka•eron od L. Brouwera.
A. L.
42. MEDZINÁRODNÁ HUDOBNÁ SÚŤAŽ PRA.ŽSKÁ JAR 1990. V dňoch 28. 4. - .
6. S. t. r. prebiehala súfal PJ v odbore diriaovanie, na ktorej sa zúčastnilo 26 kandidátov z 12 ~fn Európy, Ameriky a Ázie. Medzinárodná porota pod vedenfm Rafaela
Kubelfka udelila nasledujúce ceny: 2. cena
JIN WANG (ť:fna), čestný diplom l. triedy
CHRISTO SCHRISTOV (Bulharsko), čest
ný diplom 2. triedy VLADIMIR SERENKO
(ZSSR). (1. a 3. cena nebola udelená). -LA• VÝSLEDKY VIII. ROť:NfKA SÚŤAŽE
MLADÝCH S KLADATEI:OV ť:R:
l. neudelená
.
l Michal Ko~ut za s kladbu Modrá planela
Pavel Zemek (Novák) za skladbu Pocta
sv. frantl~kovlz Asisi
J. Zoja ť:emovská za Lamento pre stredný
hlas a sl. kvarteto
Radomfr Utvan za Prom č ny pre komorný
orchester
Adam Klemens za s kladbu S infonia lacrimosa
ť:estné uznanie:
JiH Bezdč k za Koncert pre klavfr a orchester
JiH Churáček za l. symfóniu
Petr Kofroň za skladbu E.F.T.- klavfrny
koncert
Martin S molka za skladbu Pomyslná so-

e

V novo m programe roLvoja Ba n\ kcj B y~
trice ~a ve nu je vcfká pow 11m-.t 1-.ultúre. umeniu a oživovaniu národn vch tradfcií. Ze ~a
dobré myšlie nky a náv rhý rie\ia beL zbytoč
ných prieiahov. wc d čf aj odhalenie pamiitncj tabule na rodno m do me Vi liama Fi gu~a·
B y~ tré h o . kto ré pripravil M\ NV. Litcnírne a
hudo bné múze um a micMny o dbo r Matice
slove nskej .
Vcfko lepé o~ l avy ~ kl a datcfovcj st o roč ni ce
v roku 1975 a s kut oč n o~ i. že J U Dr. Jaro mír
Bázlik . zanietený Fi gu~ ov propagátor. podfa
archívnych d o kumentov identifikova l je ho
rod ný dom . inak t:e nný obje kt v hiMoricko m
jadre mesta . bo li impulzom pre a kad . sochára Mikui<Ha Palku k vytvore niu návrhu na
pamii tnú tabufu . Od to ho čaw . te me r 15 rokov. ležal ~adrový od liato k návrhu zabudnutý a ne ~ kôr aj po\kodený v budove M e~ t ~k é
ho ná rodné ho výbo ru . kto rému ho auto r d arova l. Nepo mo h li a ni priebežné urgencie. vý-
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V Bratislave 25. - 29. fi. 1'19ll
Koncertná sieň Klarisky
Usporiad~tclia : SHF- HIS. MDKO. Artfórum. SHU. SNEH. PIKS. Gaudeamus (Ho·

Poadelok - 25. 6. It. OO Súhor Vcni (Brati-

S nfmka

z. Spodniaková

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Festivaly a sút'aže
Úča~tníkmi Európske ho med zinárodného festivalu (The Euro pcu n Inte rnational
Festiva l 1990) v Zc nevc bude asi I(XJ vynikajúcich inte rpretov z USA. Latin~kcj Ameriky. J aponska . Z SSR u Eurô py. Počas IO týždň ov (25. 5. - 30 . 7. IWO) zaznie na festivale
hudba vSetkých epoch . ako aj svetové premiéry s účasnej hudby. Podrobnej Sie in fo rmácie možno získa i na o~drc\e: Concerts Atlant ique (Europe. IO. ruc de~ Eaux - Vi vcs.
C H - 1207 Ge neva . Swi tze rland .
Záuje mcov upozo rňuj e m e na letné medzináro dné maj s trov~ k é i nt e rp re t ač né kurzy.
ktoré organizuj e Accade mia Musicalc Ch igiana (založená r. 1\132) v spo lupráci so slávnymi svetovými pedag!Ígmi pre mladých hu·
do bníkov z celé ho we ta. Info rmácie možno
získať na adrese: Fo ndazione Accad emia
Musicalc Chigiana. 53 100 via di Citt a, !l\1
Sie na/Italia .
JS
Medzinárod ná i nt e rp re tačn á \ Úiaž G audeamus v Rotterdame (The Gaudeamus lntcrprc ters Competitio n 11)\11) je urče n á inte rpretom vSetkých krajín . s vekovým obmedze ním do 35 ro kov. Súiaž í sa v jednotl ivých
nástrojoch od 18. 2.- 24. 2. 191) 1. Prihlášku .
kto rú treba zaslai do l. ll. 11)1)0 . možno z í~
kai priamo na se kretariá te súiaže: Ga udeamus Fo undatio n. Swammerdamstraat 3!! .
109 1 HY . A msterdam . Nethc rlands.
Medziná rodná skladatcfská súiaž Moza rt
199 1 vo Vied ni je určc n f1 skladatcl'om všetkých ná rodností s ve kovým o bmedze ním maxi mál ne 3fi rokov . Súiaž sa usk ut oč n í v 2 kategóriách. Prihlášky zasie laj te d o 5. 12. 191)0
na adresu: Gc ~sc l ·chaft der Musikfreundc
in Wie n. Ko m po,itio nswe ttbcverb .. Mozart
1991 ". Bô~e ndorfc r-.tra\\e 12. A- 1010 Wie n/
Austri a.

e

e

e

DttHcK-.1,....

novej hudby

landsko):

e

--a.IIJIIkJán

Večery

e

slava): Večer Louisa Andricssc·
na ('Disco. Ende. Melodie. Dubbelspoor. Hokctus)
Utorok - 26. 6. 19.00 Moyzesovo kvurteto
(Bratislava): Juraj Bend (2. sláč .
kv.). Pawel Szymal\ski (2 skladby
pre sláč. kv.). Alfréd Snitke
(2. sláč. kv.)
Streda- 17. 6. 19.00 Súbor Agon (Praha):
Zh)~k VosttAk (Kniha f'rtRCipu).
Rudolf KomoRMis (SIIIdká královnu). Marek Kopclent (Canlo mtimo. Mon Amour). Mamn Smolka
(Pravidla hry ll). •etr Kofroň (Spi·
ra). Peter Graham (Vuriacc nu téma Mortona Feldmana)
17. 6.%2.00: Robert Aitkcn (Kuna·
du): Ivan Parik (Hudba k vcrnisá·
ži). Rohcrt Aitkcn (Piain!>ong).
Giles Tremblay (Envol). Norma
Beccroft (Piccc for Bnh). Jim Har·
Iey (Portruit). John van Burcn (In-

eandc,cc nce). T horl-.cll SiguhJorn"<lll ( Kala!'). l o u l larri-.on (Ai r
inG-mrnm)
Stvrtok - 28. 6. 19.00 U lr ike Brand (l;tlian'ko ). Marti n Lrdmann ( SR) :
Morton l·cld man (Untlllcd Com·
p<Ntio n tor Ce lin a nd Piano)
Piatok - 29. 6. 19.00 St'1hm Vcni (Bra l i~ l a 
va) : Andri c~ van Ro.,.,em ( L-.cape ). l o n11m Batll\ta (ten Nan:r·
'IO) . ~larlln Bu rh1' {lludba pre Ró·
hert a Dupl-.alu). Pawel Sz)'mamk i
(Dn: ilu;(i rnc kon~trul-.cic). Peter
Z aga r ( Pre fl a utu a ba,mugllaru) .
A llr-.om Ca meron (Ra\\ Sa~gudo) .
Danrc ll\t.ll l') ((iloria)
29. 6. 22.00: LAS ( Brall-.lava):
Ko nce rt -.lmen,l-.cJ clcktwaku,lickc j hud h~ ( Pe ter Kol man. JOLcf
l\ta lovct·. ~l a rt rn Burla'l. JuraJ Ouri\. Róbert Rudolf. A IC\.!ndcr Mih a li č)

V r;í mt·i Veécl!l\ llll\'CJ hu db) "' U'li-. utoč
nia 'k ladatd\ kc \c minarc ' l . Andric"enom
u P. Stymari, kim 21. 25 6. 1\190' Dolnej
Krupej. \trc tnu tic h udob n}ch dramaturgov,
he,cdy \ Klube , t,. lad atc lov.

Riaditeľ Slm·cnskej filharmónie ,. Bratisla\'C ' 'YPisujc konkurz
na miesto:
- hráča na 2. lesnom rohu,
s perspektívou hrať l. lesný roh.
Konkurz sa uskutoční dňa 7. 6. 1990 v koncertnej sieni Sl-'. Prihlášky prijíma a informácie poskytuje osobné odd. Sl-', Fučíko,·a 3,
816 Ol Bratisla,·a, tel.: 333351-3.

x x x
Riaditeľstvo Maďarského súboru piesní a tancov Mladé srdcia
,. Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľných miest na celý,
prípadne polovičný pracovný Ú\'äzok s nástupom od l. septembra
1990:
l. do komornej skupiny starej hudby
- hráča na renesančných dychových nástrojoch,
- hráča na \'iole da gamba
- hráča na lutne
- spe,·áka - kontratenor
2. do komorného orchestra
- hráča na husliach
- hráča na viole
- hráča na \'iolončcle
- hráča na kontrabase
-hráča na cimbale.
P9dmienkou prijatia je absolutórium VŠMU, AMU, JAMU alebo konzenatória. Konkurz sa koná dňa 19. júna 1990 od 13.00 do
18.00 hod. v budove riaditeľstva súboru (Bratisla,·a, Mostová 8).
Písomné žiadosti s krátkym životopisom a popisom praxe posicl~tc najneskôr do IO. júna 1990 na adresu: Mladé srdcia, 811 02
Bratisla,·a, Mostm·á 8. Cestomé hradíme len prijatým uchádzačom.

----------------------------------------------

DO CECCATO
Nový šéfdirigent Slovenskej filharmónie
Tento rozhovor vznikol v marci. Známy taliansky dirigent Aldo Ceccato- ani u nás nie
zriedkavý hosť - vtedy naštudoval a uvjedol so Slovenskou filharmóniou 8. symfóniu An·t ona
Brucknera. V dôsledku prekvapujúcich udalostí, ktoré dospeli do ešte prekvapujúcejšieho
konca, však až teraz dochádza k jeho uverejneniu.
Už v tom čase bolo orchestru SF jasné, že má aj iné ambície ako hrať za misu šošovice, aby
som použila túto kulinársku slovenskú jednotku miery Ing. Miglieriniho. Cesta k tomuto
poznaniu nebola jednoduchá ani jednoznačná, vydláždená množstvom problémov, ktoré už
dlho trápia naše dve najväčšie hudobné telesá - Slovenský filharmonický zbor a Slovenskú
filharmóniu. Najvážnejším z nich je problém umeleckého šéfa. V SFZ prebieha konkurzné
konanie, orchester však absenciu šéfdirigenta pociťuje už od onoho pamätného a neslávneho vyhostenia Libora Peška. Teoreticky sa núkalo viacero riešení- od prípadného havarijného, cez to, ktoré by zaručovalo istú ekonomickú (šošovicovú) istotu (telesám a sólistom sa
takto ale napríklad podarilo odpracovať finančnú čiastku za nové koncertné krídlo, ktoré
nám desaťročia inštitúcie na to určené nevedeli zadovážiť), až po to tretie, ktoré - všetci veríme -je ideálne i keď určite najťažšie a najviac zaväzujúce. Aldo Ceccato si vypočul v marci
ponuku orchestra na miesto šéfdirigenta a sľúbil, že ju zváži. V tom čase končil svoje pôsobenie v Bergene a návrhy z Ameriky nechcel prijať. Na prvý pohľad utopický nápad sa však
stal skutočnosťou. Dôvod úspechu možno hľadať predovšetkým v tom, že umelec problém
honoráru nepovažoval za rozhodujúci - dôležitejšie sa mu zdali otázky časového zvládnutia
a konkrétny pracovný plán. Niektoré pohnútky k tomuto pre nás tak potešiteľnému kroku
sú azda zrejmé z krátkeho rozhovoru, ktorý - vtedy ešte netušiac - je už rozhovorom s novým .š éfdirigentom Slovenskej filharmónie.
Snímka archív
Mom entálne skúšate so S lovenskou filharmó niou BruckncrO\'U 8. s~· mfó niu, v minulej
sezóne ste U\"iedli Beethovenovu Eroicu ,
'" predchádzajúcich r okoch Schuberta , Mahlera. Bra hmsa. Odkial' pochádza vaša inklinácia - ako rode ného T aliana - k ne mec kej
resp . k rakúskej hudbe'? 1\ložno hl'a dat' súvislosti ,. skut oč nosti . že ste študovali v Be rlíne'?
i.:len ,. tom . i.e ~o m .;lllthl\'al v Be rl íne.
ale i,. tom . že ~n m ~e~ tn :b t roknv v e meck u
pľNlbil : najprv , . Bc rlínc. l-tk ~o m v rokoch
1\I:W-(l~ .;IUdova l. pot o m \Orn bo l dcviil roktw .:.dom Filharmonick0ho \t<it ne ho o rc hestra ,. Hambur!!u a ~ t \Ti rokv , . Scve ro ne mec1-.orn rozh la~c. Tottľ obdol;ic bolo pre rmia
,·d mi cenn.:. mo hol \Om d ôvc rnc ~po z nal
llla j, tn lr ncmcc klr tradíci u - \'Ctf ~o m d lhý
ča ~ pract)\'al ' n rchc,trnm ' mimoriadnou
k ultúrnou h b túriou . ;\lo jimi predchodcami
boli Sa\\'alli,ch . Kcilbc rth . J ochurn. dvadsal
rnkm Karl ;\. (uck a prcd ním Gu,tav Mahlc r
- te da . a ko ,·idítc. ,·dk i dirigcnti. vdU kultúra a ncmcck;í tradida. Ja . ako Talian. >o m
pr i ~i.:l ' urč i t ~ mi prcd~ t avam i . ' kl"e n o~lami .
t ~·c h dc,·iit rnkm· bolo' ~ak prc mri a rozhodujlrc ich . Preto llltlja inklin:ícia k nc mcckc j
a rakú,ke j hudbe . ~ l iluj c m Bruckncra - ako
'llm u7 ,·dakr;í t pove dal. il' to či, t;í hudba .
in'-p ir:íd a . ktorú jc ''ojim fnrnHlv~· m \tv<irne ním po Bect howno' i 'Pol u ' Brahrn\0111
na j\iil''-ia . \ 'dmi ma );'r b . A X. 'YI11fó nia jc
jc dn \ 111 1 najn colwčajn cj.:. io:h Bruckncrov\·c h
diel ·_ ' dk~· knn{pk~ prc 111~ ,Jcnc naph;1n~·
i n:írol' n ~· na int crprc t;íciu .
'\e, ·iem . či ste mali možnost' spolupraco\"a t'
s ,· iacer~·mi o rchestrami ,-~·c h odnej E urúpy.
m~·slím ~:eo~ra licky. l' rčitú skúsenost' a možnost' po ron1a nia so zá pa dn ~·mi telesami ,·.;ak
má te.
pt~ ,·ň ujú vás - nie len po strá nke hudobnej. ale i emocioná lnej - spôsobom práce'?
- \ 'iac nc.!n, plynh1jl1 - in'-p irujl1 ma . Co
je pre m1ia pri pri1ci ' '' , Jm·c n ' l-.~· mi orch c~
tral11i dólc2it0. napril-.lad '" S lm ·c n, kou Iii harmó n iou. prcčn ic h m:'tm r:'1d . je ic h ku lt llrna tradícia . '- knla . l--tnri1 na l<i padc prak ticky
ul. n ec ~i ,tuj c . Tu '<1 nc u\l :íle k ulti,·ova lurči
t\ L' uL uréiti1 jcnmo't ( Gc,chme idi!!kc it ).
'úhr~ . ktor~ je na dpadc , ·c lm i- a ie d l-. : 1\ ~. Je tn inO:. pinícia . '~l\a k pr;íci na urč i 
tnm rcpcrtn;i ri . :'\a priklad: aj 1--clf \om vedel.
i.c Sltwcn,u filh armónia X. Bruck ncrovu
' ~ mfóniu ni kd~ ne hrala . hni 'om presw dčc
n ~ . .!c tu n;íjdc m L:il-.lad prc jej rea liL<Íl:iu 'cnc ihilitu. kult l1 ru /\·ul--u - tn. čo je pre tt'rto
hudbu ab,nlútnc dólci it.:. :'\uahl1dajtc . že
' m o:: iha pa tdc,iat ki lometnl\ od Viedne .
\ ' Brati, hl\ c c itit 'icden,k0ho ducha . pre be rala ' a r a kl"ka tradícia - je to hadatd n0. T;í to I-lima . kultúra tu cxi,tu je prirodzene. d ;í
' a n a ne j '-ta\ at. Orchc,trc in0 ho typ u - na príl-.lad ' Amc ril-.c. l' i ' Ri mc hy na tej to
'ymfónii pot ro:: ho' a li pracovat ovcfa d lhšie .
ne.! h~ pochopili .. ako je to urobe né ... tu to
ide r~·c hl o a fahko .
\ ' prípade užšej a čast ejšej spolupráce so
Slonnskou lilharmó!liou - ak~· repertoár by
ste radi budo,·a li. kam by ste upriamili svoju
pozornos!' a na čo klá dli dôraz'!
- O re pe rt o:íri ... i\ l <im ~i ro k ~· repertoár.
'iacero záujmo' - o rôzne ~~ ~· l y. ;r ut o rov.
atď . Líka ma , t;ílc ,·iac nhja\'lwa l Dvoráka .
.le to. pndfa m ó jhn n;íwru . '-kladatcf . ktor~'

o,·
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- odhl iadnuc od \1. ~y mfóni c. violon če lové ho
koncertu a zop;í r prcdohic r - je i dnes ne docene ný. T{t ~v i cžos l. spontúnnosl . pri rodzenos!. úžasné me lódie- sú j e din ečn é ! Za~ l ú ž il
by si urč i t e viac pozornosti a zá uj e m dirigentov i inte rpre tov. Nemožno jed né ho auto ra
obsia hnut' a oce nil prostre dníctvom lroch-~ t y ro c h skladie b. V prípad e D vof·úka je torko die l. napriklad ope rných . ktoré vo svete
nic ~ l'1 také popul ;í rne ako tu . urči te by ~a mali častejšie uv{ldzat' . Co sa týka budl'1cnosti...
žela l by som ~ i . aby ~a spolu práca so S lovenskou filharmóni o u sta la int c n z ivnc j~ou a pokrač ovala niele n Dvof·{lkom. ale i ďa l š ím i
a utormi. kto rých >mc už spolu hrali - ako
B ra hmsa a nielen jeho symfó nie. a le i zborové skladby. uv;ídzané - s výnimkou Nc mcck0 ho rekvie m - vcl'mi z riedka. Rovnako
Ma hie r - tiež 'o L bo rom . a le bo inú hudba
ako S u·a u ,~. Stravi n ki j- mno hé ~a tu vôbec
ne hra lo a je to š koda . pretože nie kwr í autori . naprik lad Stra vinskij - zost;ívajú znéÍmi
st<ilc tými istými skladbami - Pe truška . Svätenie jari . Vt<ík ohniv<ik. prilo m sl'1 tu d ie la
posledného obdobia. alebo revízie die l starš ích - ce l;í e tapa nové ho vyj adrovacie ho ja7\'ka. ktorú je potrebné poznal.
Co \<1 t ~'k a 'úča\ncj , )ovcnskej hudby. ja \<Í ill
\Om tu v minulo ~ ti uviedol viack r<it die la >love nských \k ladatdov. D ô ležité je zv;ížil. čo
uv<id7at. \ lcdoval . čo nové ho vznik<i - za uj íma m a to . vcd jc tu vera mladých talcntova n ~' ch auto rov. ktorým l re ba ve noval pozor-

IH"t'.
Žijeme d ôležité politic ké obdobie - plné
n;ídcji, a le i obáv z ma teriá lnych problé mov,
ktor é ish: zasiahnu i kultúru. Môžete mi poveda l' váš mízor na toto obdobie kryštalizácie,
ked' sa rozhoduje, čo je nutné a d ôležité , ka m
Ircha khí, f dô r az, na čo nemožno zabudnúf?
- llovorite o prítomnosti a budúcnosti.
ktoní je p rc S l ovc n ~ k o úplne nov;í. Som prcwc d éc n ~· o tom . 2c je w o t<izka času . krá tke ho času. až \a ~i t u<i cia ~ t abil izuj c. A le k to mu
tre ba'- ni e le n v politike. ho~podúr~l vc i v kultúre o tvori l dvere. budoval me d ziná ro dn é
kontakty. Východ ná Európa bola dotcraz
praktick y iLolova ná. T eraz Ircha vzia t' inic ialivu d o r úk a o tvoril sa sve tu: avšak niele n
,.,., .,íi.al va~u kultúru . vašu trad íci u . vá~ ~ve t .
aÍc aj importoval. Co j e však dô ležit é. ncmoino pri tom ' tr;ícat' vlastnt'1 hi ~ tori c k ú ccmr. Povie m vá m priklad - vcdfa môj ho ho tela ' " stavia nový ho tel - vraj Fra ncúzi. Dúfa m . že to ne bude archite ktonický .. l'1dcr d o
ža lúdka ". že ce ntrum Bratislavy zostane homogénne. sk vost. ukým je. že ho prakt ické.
pragmatické nut no sti kom erč n e. t uri ~ ti c k y
a inak n cz ni č ia . K eď sa prcchúdza m po meste
a vidím domy . kde hra l M oza rt . H aydn .
Liset . kosto l. kde bola prcmiérovaná Beethovenova Mi ~sa solc mnis . ža sne m - je to lcmer sen ! Po tom príde m na ná brežie a je tu
nutosmída. kto rá túlo a lrnosféru . túto líniu
ro zbíja a ni čí. Pre to treba v administratíve.
vo ved e ní štá tu fu d í s cilom . aby nedopusti li
takéto ch yby. zachr;í nili kultúru sta r ú nic kofko st o roč í . k toni se m pa tri. tu je doma. Teda
dvere je nutné o tvoril. ale nenecha l sa nega tívne ovplyvnil. Treba vyberal. triedil. To je
dôležité i (až ké. Napr iek tomu mož né .

a ned ávnom stretnutí zástupcov Slovenskej
filharmónie s dirigento m Aldom Ceccatom
v agent úre RAA B vo Viedni sa uzavreh1 d ohod a, na základe ktorej sa Aldo Ceccato stáva
šéfdiri gento m Slovenskej lilharmónic. V sezóne 1990/9 1 bude host'ovat' šcst'král , u sk utoč ní
teda dva nást' koncertov, ktorých dramaturgiu si urč uj e predovšetk)•m sám , tak ako si logick y - ná rokuje spolut>odiel'at' sa aj na osta tných umeleckých otázkach telesa. P ravd a,
to j e možné naplno až od ďa l šej sezóny , keďže
nadchádzajúca je už uzavretá. Programy
koncertov tvoria j edna k vcl'ké symfónie- napriklad Lisztova Faustovská symfónia na
otvorenie sezóny, Brahmsova 3. symfónia,
Schumannova 4. symfó nia - a j ednak diela so
zborom, pretože existencia špičkového profesioná lneho zbo ru a teda možnost' realizoval'
rôzne dra maturgické záme ry, boli pre dirigenta jedný m z vcl'kj•ch bra tislavsk ých lákadiel. Práca s orchestrom bude prebie hat' podl'a za užívaného č:1sové ho plá nu od pondelka
do š tvrtka , r esp. piatka. V budúcnosti je možná - pri n á roč nýc h dielach - predchádzajúca
spolupráca s niektorý m z jeho asistentov.
Sám umelec - vzhl'a dom na svoje zdravotné
problémy - nechce dlhší ako t)•žde nný pobyt
' ' na šo m zn eč ist enom m este riskoval' ...
Dô ležitý a m)•slím i pou č nj· je vzt'ah A. Ceccala ku slovenskej hudbe. Z prchl'adu jeho doterajších ú č inkova n i u nás vidno , že na ôsmich
zo šestnástich koncertov u viedol slovenské
dielo! " J e to na ša t>ovinnost', nic kvôli kritikom a noviná r om. Dôležit)• je samozrejme výber," povedal opiilovne na nedávnom stretnutí vo Viedni.
Prvý m vystúpe ním Alda Ceccala so Sloven-

A. Ceccato na zač iatku s polupráce s orchestrom SF
S nímka a rc hív HŽ

Hl

sko u filharmóniou - o uvertúrou pred nO\OU
sezónou - bude koncert v Bralisla,•e 28. júna
(s reprizou na Piešt'a nsko m festivale), na ktorom uvedie 7 . Beethovenovu a 7. Dvoŕák0\'1
symfó niu. Veríme, že naša muzikantská obec
pripraví prijemné privila nie ume lcovi, ktorj
sa rozhodol čas t' svoj ho života SJ>Ojit' so slovenskou hudbou .
Pripravila: BOŽENA HO RVÁTHOVÁ

ALDO C E CCA TO (nar. 1934 1' Miltíne).šttidiá 11 Miláne na Kon zervatóriu G. Verdi·
h o. na Vysokej l111dolmej .fkole l' Berli11t
a l ' Siene 11a Accademia Chigi(//ra 11 Sergiu Ce·
libidacheho;
dotemj§ie angažmán : 1973-77 hudobný riadi·
tel' Detroit Sympho ny Orchestra a Meado~
Brook Festil'(({, 1975-83 šéfdirigent vo Plu/·
lwmwnisch e.1· Swaatsorch ester Hamburg. Od
1978 profestim na llocllscllltle fiir Mt/Slk
1' 1/am/mrgu. 1985-1990 šéfdirigent awm•lec·
ký 1•edtíci Fillw rmonickélw o rchestra Bergen
11 • : áro1•e1í šéfdirigent 11 l?lllulfrmkorchester
1/(//1!/0I 'l'r. od 1990 J'éfdi/igent l ' orchestri
RA l Torino 11 zárot•e1í šéfdirigent Slol 'ťiiSktJ
fillwrmónie l ' Bratislm•e;
pohostinské tíc'inkOI'IInie l ' iných orchestroch.
Boston Symph ony Orchestra. Chicago Sym·
phony Orcllestm. Clel'eland Orcltestm. Ne~
York Pllillwrmollic Orchestra. Still Franctsco
Symphony Orchestra. Philadelphia Orches·
tm. L ondon Pltillwmwnic Orchestra. Lon·
don 5)•mpllony Orchestra. Berliner Phi/lurr·
moniker. Wiener Phillwrmo niker. Staamska·
pelle Dresden. Ceská fillwrmonie. /smel Phil·
lwmtonic Orc/testra. N 1-/ K Orchestra Toho
spolupráca s opem.ľmi stiborm i: La Scala Álr·
lano. Opéra de Paris. Lyric Opem Chicago.
Co 1'ent Garden L ondon. Stutlf.IOJler /lam·
burg. Swatsoper Wien.
Ocenenia 11 1',1':nr11nenania: Dr. ll. c. na Eas·
tem tHiclligan Uni1•ersity. Commendmou
della Repubblica /taliana ( 198 1/. lollltiiiii'S·
-Brallms-M edaille ::a uíslull\' o l111dohni' ;,.
I'Ot 1/amhurgu (1983) .
·
·
Doterajšia spolupráca so Sloi'I'IISkou jillwr·
mániou:
5 .16. 7. 1968 {letné feSIÍI 'IIly Trené. Teplice.
Piešr'lllt)')
program : E. Sucll01l - Saint-Sai!m - A. Drohík
/3.1 J.l. 2. 1969 - a/Jonentné koncerty
l . S. Bach - W. A . Mo ::art. E. Suclw1i P. Du k as- G. Verdi
.
9. 110. IO. 1969 - ahon en fllé koncerty
E. Sucho1l - F. Li.w - P. l . Cajkq 1•skij
29.130. l . 1970 - abonentné koncerty
G. Rossini - F. Schubert - M. Rm•el
22. 5. 1970 - Prat ská jar
E. SucltOIÍ - L. 1'. 8 eetllo1•en - M . Rm•el
28. '29. l . 1971 - abonentné koncerty
G. Verdi
1-1. IO. 1982 - BHS
F. Schubert - G. Malller
2-1. 9. 1987- B I!S
l . 1/mšo i'Ský - P. l. CajkOI'Skij - l . Bra/11m
23. 12-1. 3 . 1989- abonentné koncerty
W. A . Mo zart - L. 1'. BeetiiOI'en
9. 3. 1990 - abonenfllý koncert
A . Bmckner

LUIGI NONO 1924
"Hudba vždy zostane svedectvom ľudí,
ktorí sa vedome postavia pred historický
proces a ktorí v každej chVIli tohto procesu
vcelej šírke svojej intuície a svojho poznania
rozhodujú a konajú tak, aby existenčnej požiadavke po vytvorení nových základných
ltruktúr otvorili nové možnosti •.•"
Luigi Nono (1960)
Doznelo srdce. zostali slová a hudba . Svedectvo o permanentnej potrebe vypovedai o č l ove ku . o dobe. o živote a smrti :
svedectvo o permanentnej revolte v mene humartizmu. Luigi
Nono. jedn a z najkonniktnejšfch postáv povojnového hudobného diania. ~ kladatcf . ktorého dielo ~a zap ísa lo do vedomi a
hudobnej verejnosti ako tvorba vý~os tn c ideovo. politicky
i umelecky za interesovaná pre veci č l ove k a a ľud s kosti. tento
skladateľ odi ~ i c l do nenávratn a ... Bol humanista . ale tvrdý.
trpký. nekompromisný. s vedomím potreby jed noz n ač n é h o
pevného po~toja. Mal za sebou dobre vypestované právne vedomie - bol absolventom trestného práva na Padov ·kej univerzite- a stal sa obhajcom trpiacich a ut l áča n ýc h . Neúnavne,
neúprosne po ce lé d csa iroč ia manifestoval potrebu nezostal
Tahostajn ým voči nedávnemu i sú ča s n é mu dianiu . voč i násiliu.
útlaku. ponížcniu .... voči hege mónii zlovôle. Bol rozporný
ako doba . ktorá ho formovala a usiloval sa tento svoj a spolote n~ký konflikt pre k o n a ť priamočiarosťou v mene myšlienky.
Podriadil jej hudbu i slová. ktoré si priam úzkostlivo volil matéria má s lú ž iť výpovedi a tá sa formuj e vždy nanovo a naliehavo. Bol fanatik disciplíny a revolt y. bola mu cudzia vyumclkovanosi i improvizácia. bojoval proti ex hi bicioni zm u
a stál na jeho hranici práve pre svoj u nckomprombnosi. Ale
mal pevnú pôdu. pretože bol (i keď to neraz tvrdošijne popiera l) predovšetkým hudobn ík . dobre orientova ný v tradícii
a prcsvcdčc~aý o potrebe nadviiznost i.
Bcnátčan z patricijskej rodiny. s kl a d a t eľ ky vybave ný od
tých najlepších - G. F. Malipicra . B. Madcrnu . Hermanna
Scherchcna . Edgara Var~sca. ale i od G. a A . Gabricliho. Ockeghcma. Dufaya. Josquina des Pr~s. talianskeho bclcanta
i Druhej viedenskej školy. Poznal problém syntéz a mi loval
fragmenty. dobre sa oricntuj(tc v ich sémantickej si le. Staval z
nich. hl'a dajúc medzi nimi a nadchýiíajúc sa pre tento proces
ako archeológ. ktorý skladá tvar ako svedectvo. Potreboval
riešiť problémy a prcdostieral ich s btotou. že im bude porozumené. diskutova l o nich - zanechal za sebou vda pádn ych
slov. ale ako zrelý sa stal hádankou. Ma l vera priatdov. medzi
· živými i mftvymi . ale oveľa viac ncpriaznivcov a tých. ktorí mu
nedokázali rozumiei. pretože potrebova l byi kritický. Možno
až príliš na jednej strane a- na strane druhej . n ep ripúšťa l kritiku tam. kde ju nepotreboval vidi ei. Vedel byť - vidiei to z jeho textov i interview - nepríjemný a trpko znie i veľká ča~ť jeho hudby. hlavne tej . ktorou manifestova l svoj vlastný zrelý
prejav. nasiaknutý do poslednej noty. do poslednej hlásky ú ~i
lím o myšlienkovo hutn(a výpoveď. cpodlichal romantickým
snom -osci lujúc medzi realitou a želaním sa stal dramat icky
expresívnym. ~o k ova l a škandalizoval prudkými zlomami .
priamosiou textových predlôh. Vyberal si. ale jeho výber nerozlišoval medzi poéziou a dok umentom: z hľa di s k a myšlienky
ich považoval za rovnocenné. práve tak . ako cit:ície či nové
!truktúry v uspori adanf jeho tónové ho č i zvukové ho mat eriálu . Poznal silu analýzy a analyzova l text i in tcrvalové vziahy.
hustotu faktúry i melodickú krivku . Ncmívidel hege móniu jedinca - jeho hl asy pramenia z masy a manifestujú spo l oče n 
stvo. komp l c m e nt á rn o~i. Potreboval okolo seba ruch - preto
je v jeho hudbe t oľk o dynamiky. tol'ko ľud s k ýc h hlasov. t o ľk o
osudov. Stavia na výraze a podriaďuje mu zvuk i jeho orga niz:íciu - jeho spektrum je priam neuvc ritcfnc široké a podmaaíujúcc svojou ncx ibi litou. subtíln osťou . Vo Varianti pre hu ~lc
a komorný orchester priam ~o kova l nuan arni artikulácie.
V hudobnodramatických a vokálnych dielach strháva perfektnosťou v narúba ní ~ ľudský m hl asom - ide mu o č l ove k a a vox
humana je mu ~vä tá - má tisfce podôb.
ono milova l život. pre to tak často ~picval o smrti. Antifašizmus v ''om prebudil humani ~t u a for mova l komunistu zúpasiaceho o práva utl áča n ých . Vošiel medzi proletariát. za ujal sa
jeho stavmi . problémami i snami. Fandil rcvolú-:iám i národooslobodzovacím zápasom - vzdával hold vzdoru . odboju
a krvi . Pre mnohých znie jeho hudba. ale hlavne jeho slová. a7
prUiš če rve n e. A novo - na rozdiel od iných s k l adateľov. ktorí
vo svojej ľavi covej orient ácii ~ i a hajú po lapidárnosti prejavu.
po jednoduchých štruktúrach piesne. so ngtl a pod .: Nono nczfavujc. naopak siaha po tých naj s ú ča s n cjš íc h prostriedkoch po sonoristi kc. po elektroakustike č i live-e le ktronike. preniká
do fonetiky i mikrointcrvalové ho sve ta. Vytvára desiatky skladieb poznamenaných zá pasom o ideovú a politickú nosnosi.
o manifestáciu odporu voč i násiliu (stavia sa i proti ok up:íci i
Ceskoslovcnska ) a svojou neúnavnos ťou sa ocitáva v o~am ot c 
ní. Kdesi potom nastáva zlom - koncom70-tych rokov zaznieva
''jeho hudbe nový tón. ktorý nic je dôsledkom iba jeho intenzívneho zá uj mu o prúcu v experimentúlnorn ~túdiu (vo Frciburgu.
kde bol ved ľa H. P. l lallera umeleckým ~é fom) . astáva tu akési
zvnútorne nic prejavu - zaznieva čas vo svojich nových dimenziách. o dhaľujú sa iné prieMery - kritika píše o hudbe z iných
svetov. Do sl áč ik ové ho kvarteta Fragmente-Stille. An Diotima (vlastne jeho jedinej komornej hudby tr adičn é h o zloženi a)
preniká ticho so všetkými svojimi intímnymi posolstvami .
Zn ie tu nový Nono - introspektívny. tajomný. otváraj(aci sa
novým. ne menej plným pohľadom. Odchi\dzajúci od apelujúecho transpa rentu . plagátu č i monumentálnej fresky k veľko
lepej sile kresby. Pociiujcmc tu vlúdu analýzy. pádnosi gc~ta a
dotyku . ktorý za necháva stopu i v ďa l š íc h. dielach. Tentokrát
už nic ako výzvy. ale skôr otúzky. ktoré ešte čakajú na našu
odpoveď.

"Pre hudobnfkn existuje m ožnost' - vždy n v každom prfp11de
- akt fvnej alebo pas f1•nej, vedomej alebo nevedom ej VOI.:B Y
rzhfadom na ~truktúry dnešnej spoločnosti.. . Nn technickej,
juykovej n vý razovej rovine komunikácie - to znamená, popri
úplnom zohľadnen i dobo1•osti - m eria a 1·olí hudobn ík -človek
noju inšpiračnú . kreatlvw ;čast' I'O 1•zt'ahu k realite svojej do-

/""'

by a odô1•0d1luje hodnotu svojho svedectva. Je to ,, priamom
pom ere k ekonomicko-ideologickej skutotnosti. ktorá určuje
dobu. "
( 1966)
.,Môj postoj : v kultúre vidím m oment myslenia, boju, provokácie, polemiky, úé<1sti. Požaduje kritickú aplikáciu nástroj ov
a j11zyka (i'i už historické a tradičné alebo voľne vymyslené)
fľalej odmietnutie akéhokoľvek europocentrického alebo uri.stokn Jtické/10 p01inti:J kultúry a j azyka (európsky čiO I'ek, stojnci
1111 základoch europocentrizmu, vztyčujrici zástavu ., ''y.{~ej " európskej kultríry. je ''lnstne heroldom bolia kapitálu). Vyžaduje
tak.ŕ spôsob práce, ktorý súhlasne so spolotenský mi silami musfm e neu.~t:ile skúmal', pot vrdzoval' pred. potas i po pou:litf.
Pred poulitím preto. aby sme pochopili k to sme, kde je na~e
miesto. čo a prečo si 1•olíme za spoločný základ na~ej práce sloi'Om , nby .sme pochopili. ako z nás budú k omunisti (Brecht
raz po1•edul. te člo1•ek nie je komunistom . iba sa nim m ôže
st:Jt). Pm'il.\ poulitiu. aby sm e pochopili ako. z akého , ,hľadis
ka" ll orím e. s ký m pritom udržiavam e k ontakty, načo a pre
kolao t vorím e. Po použití. aby sm e zistili, aký účinok má na.~a
priÍCól ,. konfrontácii s iný m obecenst vom , k torému na1•rlmem e
tíča.~f 11:1 provokilt fm om postoji a boji. j e to kultúra. ktorú ui
nemožno ~lrit' patemalistickým spôsobom , ale ktorá sa musí
OS I'Cdťit' v nových spoloi!enských podmienkac·h. To cl!ápem pod
pojmom hudobnej c'innosti: niečo, čo ma inak neza1•iizuje. ilko
by .som bol m1 demonštrácii, na zrá:lke s polldou. alebo, 11ko s;l
to ui zajtm m Me prihoclit', v ozbrojenom boji... v triednom boji.
Nepochy bne toto ma izoluje od hudobnej ,.m oci", ktorá medzinárodne čoruz viac pôsobi brzdiacu, čoraz už ie sa sp;Jj.1 s
v_ýrobn,ŕmi prostriedkami pod nad vládou vel'kokapitálu. Spod
prft'llžli1•osli vel'kokapitálu nem ôžu uniknú{ ani lwdobnlci socitllistickýcll krajin ako napríklad Poliak Penderecki. ktorý sn
'' Berline teši podpore amerických fondov...
Pnh'e tento proces ''~ak predo mnou oll'ára - rovnako subj ektlvne Ilk o aj objektfme- perspektí1•u zodpo1•ednosti, ''yll•árania kontakto''· z.iviiznosti a práce."
( 1969)
.,Pmcujem pre dne~ok, zaoberám sa problem atikou dne~ka.
Nikdy nemy Jim na hudbu budúcnosti. čo je myslím si, pojm om 19. toroči11 , obdobia, ktoré objavilo .,dejiny" lwdby. Pojem hudby budúcnosti rád prenechám nad eným nem ecký m
lwdobnlkom . Sríč11sne som presvedi'ený aj o tom , ie neustály
nál'rllt do minulosti, ktor,ŕ nám vnucuje konzumná spolob10st'
a kultúmy pricmy.sel11ie j e nič fm iným ako určit f m obmedzovlln fm , pokusom pre to, aby sm e stratili zmysel pre problémy
stíi'asnosti. Som presvedčený. ie aj prostrednfctvom hudby
dne.~kn (bezohladu na to, či j e hudba .spoj ená s textom alebo
nie) môžeme analyzovat' a spoznal' svoj život a do neho aj zasiahnut'. Nie v zmysle obmedzene platného tec·hnologic'ké/10, sodologic'kého alebo estetického výskumu, ale vo vzt'allu ku. kultúmym a politickým rozhodnutiam. osvetľujú cim použitie, funkciu, ciele technickýc·ll a lludobnov,ŕrazových prostriedko''·
k toré ,; lwdobnfkom k dispozicii alebo nimi "obja 1•ené".
Revolúcia neznamená, že sedliaka po~lcme do divadla :1ko
me~tiak o 1•. Aj Majako1·skij si kládol otázku - a úplne s ním
.~rílllasfm - či je skutotne revolučnfm činom posiela( sedliak Ol'
do Veľkého di1•adla. nech sa dil'ajú na ľra 1•iatu ... Ani slovom
net vrd fm . že Tra 1•iata nepatr{ m edzi k ultúm e hodnoty ; nem ôže
sa v ak stat' činiteľom. v dôsledku ktorého skostnatie celé diVilde/né pláno••anie ... V tejto sú vislosti súhlasím s CI,J:mmi. ktor{
poč:1s kultúrnej rCI'olúcie zaujali postoj proti Slwkespearo1•i
alebo BeelhOI'enovi; tento postoj bol u nás na Z:fpude nepodiO·
pený, veď v Clne nevystupovali proti ''el'kosti Slmkespearn
ll BectiiOI'eml, ale proti tomu, aby sa stali prekážkou revolučné·
/10 kult1.ím elw ''ývoju...
Moj im ciel'om je písal' hudbu, prostrednlct vom ktorej môžemc v spoj ení s robotnlkmi a rol'níkmi zapla vit' ulic-e, mím e.sti;J,
.sklady. in~tilúcie...
... nie je pravda, že musím e poznal' to. čo bolo .,predt,ŕm",
aby sme pochopili, čo sn stane .,potom·•. Práve op:1k je pruvdou ...
S:unozrejm e aj ja m ám SI'Oju históriu, aj I'Zhl'adom ml hudobnú techniku. Keďže som sa však oslobodil od europocentrizmu. musfm .s:1priznal', že niet skladatel'a. na ktorého sa m ôlem
~peciálne od volal'. Neberte to ako demagógiu, v súi!asnosti nw
sk ôr zaujfm a fenom én ľudskéh o hlasu. Napríklnd to. ie celkom
inak IIO I'orhl robotnici te.t tilnej to1•ám e ako robotnici oceliJI'ej
valcovne či rol'nlci; zaoberám sa zm enou hla.su na pracovisku.
doma ... Domnievam sa, ie hudobnfci sa vždy viazali 1111 u rčit,ŕ
spôsob reči alebo na určitú spolotensk ú vrsll•u: mys/Im 11:1 /\lusorgské/10, Belliniho, Verdiho, Janáčka, dokoncn i Scllii nbuga. Priklad L11tinskej Am eriky mi aj '' tomto bol vel'mi nápomowý: pom ocou niekol'k,ŕch magnetoľóno l' som m1prfklnd skrí·
mal spôsob reči Che Guevaru. Mô:lem povedal', ie z hl'adisk:1
zvukové/IO 1•,ŕrazu je j eho rečový prejuv rovnako kr;isny uko
m1jkraHie Belliniho melódie: ide, pravda, o Belliniho našej do·
by . ktor.ŕ žil v ('(•/kom odlišných politickfch a spoločenských po·
m eroch. Mys/Im , že j e pochopitel'né, že ma nem ožno prir11dit'
k Henzemu alebo l'emlereckému: Henze a Penderecki srí ,, podstate neok h1sicisti, podobne ako Stockhausen.
( 1970)
Po Al gran sole som pocflil potrebu premysliet' celú práC'u bytiu
hudobníka, intelektuála dnes '' tejto spoločnosti. nby Sil otvorili
no1•é cesty poznania. imaginácie. Určité schémy. určité spô.soiJy
myslenia sú prekonané. Dnes je potrebné čo najviac· roz1•imít'
imagináciu. MIL AN AIJAMÚ ;\K
(1981)
Zo1.nam skladieb L Nona
ln, lrurncnt:ílnc (knrnurné a nrchc,ar(tlnc) '~ladh> :
VARIAZIONI CANONICIIE sulla serie dell' op. 41 di A. Sch oe nbc~ll
(1950)
POU FONICA-MO 'ODIA-RJTMICA (1951)
COMPOS IZIONE PER O RCHESTRA No. l (1951)
DUE ESPRESSIONI P ER ORCHESTRA (1953)
CANTI P ER 13 (1955)
I NCO NTRI pre 24 nástrojov (1955)
VARIANT!. Musica per violino solo, archi c lcgni (1957)
COMPO IZIONE P ER ORCH ESTRA o. 2: DIARIO PO lACCO
(1958-59)
FRAGMt: NT E-STILLE.AN DIOTIMA prcsláč iko• é kvarteto (1979-$0)
A CARLO SCARPA, ARCIIITETfO (1985) pre •·cľký orchc\tcr
NOHAYCAMINOS, HAYQ ECAMINAR... ANDREJTARKOVSKIJ
pre orchester (1987)
Vo~:i lnc a \O~alno· lll,trum c naalnc d1cia:
E PITAťfi O PER FF:DERJCO GARCIA LORCA (1952-SJ) - J ~ t údlc

1990

L. Nono v roku 1976 na ná,·§tCl'C ,. HISc SHF na stretnutí
s odbornou hudobnou nrcj nos ťou .
nímka archív HIS
pre soprán, bai')1Ón, mal) mie~. zbor u nástroje podru básni ť. G.
Lorcu a P. Nerudu
lA VIITOIRE DE Gm K:\ ICA ( 19~) na b á~nc P. [ Juarda pre micš.
zbor a orchester
LIEBESLI ED pre mieš. zbor, harfu a bicie na • lastn)· tc'l!t ( 1 9~)
IL CANTO SOSPESO (1956) pre soprán. a lt, tenor, mieš. zbor a or·
chester na tni:) rozlúčkO\)·c h li\lo• na ~mr( odsúdených európSk)Ch účastn íko• od boja
CORI Dl DII>ONE p re mieš. 7bor a bicie (1958) na báseň G. Ungare-ttiho
SARÁ DO LCE TACERE pre 8 sólo•jch hlaso•• pod ľa IC'I!tO\ C. Pa•·escho (1%0)
liA VENIDO. CANCIONES PARA S IL\'IA pre sopráno•·é ~ólo a 6 sopráno•· na báseft A. l\lachadoa (1%0)
CANTI Dl VITA E D'AMO RE. SUL t•ONTE Dl Ili ROSili MA pre soprán, tenor a orchester. 3 spC\')' na básne G. Andcrsn, J. L Pache-co a C. Pavcscho (1962)
CANCIONES A GUIOMAR pre soprán, 6-hlusný žensk)• zbor a nástroj e podl'a básne A. 1\lachadoa ( 1962~1)
El N GESP ENST GEIIT UM IN DER WELT pre soprán, mld. zbor
a orchester na text)· K. 1\lan.a, C. Sáncheza a ll. Santamariu (1971)
S IAMO lA GIOVENTU DEL Vl ETNAM pre jednohlasný zbor na texty Man ifestu o nczá,islosti VDK aG. Fcdcriciho (1973)
DONDE ~TAS HERMA 'O? POR LOS Dť-'i PA REC IDOS EN ARGE, rL'\;A pre d\ a soprán), mezzosoprán a kontraalt (1982)
S~lallt>) ' lll;t)!IH: Itll<iiH" ~ m pa,om .1 IIH' ckl'll Oli ll"
O~IAGGI O A \'EDO\'\ pre mJl. pá~ (1960)
lA FABBRKA ILLU II 'ATA pre mcuo~oprá n a mg. pás (1964)
l SlK Z ,.DIE f. RM IITl.ll ' G~ \ O~ PETER \\ EISS, scénická
hudba pre mg. pás (1%5)
RICORDA, COSA T I liA~ 'O l'i\TI'O l ' AU CIIWITZ pre mg. pás
(1966)

A FLO RESJA E J OVEI\1 E Cl l EJA DE VIDA pre J hlas)', ~oprá n, klarinet a mg. pás (dokumcnr:lrnc text) zosta•·IJ G. Pirclli) \Cn0\11né
národooslobodzo•·acicmu zápasu •icrnamského rudu (1966)
P ER BASTIA A. TAI-YA1 G ct n: NG pre trojskupino•t orchester
a mg. pás (1967)
CONTRAPPUNTO DIALETI'ICO ALlA ME n : na texty C. Sanche-zo•·cj, • Balcstriniovcj a zvukm·é dokument)' pre mg. pás (1968)
MUSICA-1\IA IFESJ'O No. l: UN VO ľf'O DEL MARE na tcxtyC. Pa•·escho ( 1 968~9). Musi 7.a7nicl spolu s nasledujúcou skladbou
NON CONSUI\IIAMO MARX pre hla\ y a mJl. pás na základe dokumentov Pa rížskeho mlijn ( 1 9~9). Zaznie•n spoločn e s predchád ~ ú co u skladbou
MUSICA PER MANZ pre mJ:. pá~ (1969)
\' E f O 'CES COMPRENDIO pre mg. pás, frck.-c n čn)• modulá tor,
filtre a kruh o•)· modulátor, 6 f.en~k)eh hla~•· a zbor na texty C. ťran
quiho a [. Che Guc•·aru (1969-70)
COMO NA OlA DE f ' ER7..A \' U JZ pre soprán, kl a\ťr, orchester
a mg. pás pod ra básne J . lluusiho, •enmané tragickej smrti L (ruza (1971-72)
1-"0 R PAUL DfSSAU pre mg. pás (1974)
... SOFFERTE ONDE SERENE. .. pre kla• lr a mJl. pá~ (1976)
CON LUIGI DALlAPICCOlA pre 8-~ topo•')• mg. pás, J kruhon'
a 3 frek• enčné modulá tOr) (1979)
DAS ATM ENDE KlARSEIN na orfické hymn) a text)' R. M. Rilkcho
za spolupráce 1\1. Cacciariho pre ba~oní n autu, 8-hlusný lbor sólisto••, a lin!-clcctronic (1980-81)
JO. I' RAMMENTO DAL PROMETEO pre 3 soprán)', komorn)• :tbor,
baSO\'Ú Oa utu, kontra baSO\)' kJuriiiCI Il lil'l'-CICCtronic (1980-81) text
podl'n Aischylovcj tragédie zosun·IJ 1\1. Cacciuri
QUANDO STANNO 1\tORENDO... DIARIO POlACCO No. 2 pre
4 hl a~)', basovú Oautu, •·iolo n~clo n lln'-Cicctron lc na texty[. Adyho,
A. Bloka, V. Chlcbniko•a, Cz. l\lilosza a B. Pastcrnaka, \'c no•·ané
pol'skému odborárskemu hnutiu (1982)
OMAGGIO a GYORGY K RTÁG pre konlraalt, ba' o' 'Ú tubu, n autu
a lin!-Ck'Ct ronic (198.1)
GUAI AL GELIDI MOSrRI pre 2 kontrnalty, Oautu, klari net, tubu,
violu, če l o, kbas a lilc-clcctronic, tc'l!t 70~t a\il 1\1. Cucciuri (1983)
A PIERRE. DELL' l fiNrro AZZ RRO S ILENZIO, INQUIETUI\1
pre kb. naulu, kb. klarinet a lilc-clet!l ron ic (1985)
RI SO~ANZE ERRANTI (1986) A Mi\S~ I IO CACCIARI pre kontraa lt, nnutu. tubu, 6 bicích a lilc elektron ic
POST-PRAf..-L Dl i\1 PER DONAll pre ba\oní tubu a lhc electronic (1987)
CAI\11\11 ANTES... AJACUCIIO (1987) pre kontraalt, b. n autu, orJlan, 2 zbor)', orchester a l hc e lectronic
l iuduhnu-d ra mat1C~~ d1da :
DER ROTE 1\'IAI'ffEL, balet (195.1)
INTOlLERANZA 1960, azionc sccnicu ,. d•oeh d ieloch podl'a idey
A. M . Kipcllina s použit ím básn ických u dokurncntárn)·ch tcxtm·
(1960-61)
AL GRAN SOLE CA IU CO D' AMORE, ullonc sccnicn ,, d•oeh dicloeh
nn libreto .1. l.ju bimovn a L. Nonu s básnick5·mi u dokum cn tárn~nti
texta mi (1972-74)
PROI\I ETt: O, tragcdia dell' a~colto na libreto 1\1. Cacciariho (1984)
(Pom. red.: Zoznam skladieb 1 rokO\' 1986-90 nie j e komplet ný)
V Brali'"'"" lilllldl dnlc' r;ll 11 ~ 1" '~bdln L Nuna:
ll cunto sospcso - febru ár 1966, Sl-", St7~ dirigent l~ Rajter
Como un a ola de rucrza) l uz - október 197H, SO( K. dirigent 1\1. Carid i~

Tento rozhovor vznikol spontánne. Ml·
moriadnemu ljazdu našej hudobnej
obce nJÝprv Ladislav K u p k o v l č poslal a dedikoval Klavírne kvinteto
f dur. Potom som do redakcie dostal
list nasledujúceho znenia: " •.. zhodou
okolností dostali sa mi do ruky prvé tri
čísla H udobného života. Gratulujem
Tebe i Vám všetkým; j e to radosť vidieť,
aké nádherné výsledky ste tak rýchlo
dosiahli na ceste k slobode a demokra·
eli. Ja to sledujem zvlášť osobne; celý
môj život dostáva týmto vývojom rovnejšiu líniu (zhodou okolností prežil
som počiatky nežnej revolúcie v Pra·
he). Dovoľ, aby som Tebe a Vašej redakcii poslal klavírny v)·ťah mojej novej skladby KDY - KDYŽ NE TEĎ?
KDO - KDYŽ NE MY? pre miešaný
zbor a orchester ..•" A tak sa vlastne zrodila myšlienka uskutočniť tento rozhovor na diaľku. Otázok by bolo veľa, všeličo sme o Lacovi Kup kovičovi počuli
vieryhodného i skresleného, ale ~
prekvapivého. A tak enfant terrible slovenskej hudby ktor) sa po rokoch t e~í
na predvedenie svojej hudby doma, má
slovo.
Otvanlju ~a n:un br:tn) du ~'eta, nu ~utu\·
ne sa otvárajú trezory , archívy a ožívajú aj
spomienky. O m nohom , o tom sa dosia ľ neho·
vorllo , sa môže konečne po dvadsiatich rokoch h ovoriť. Tak je lo aj s ľuďmi. Dnes môžeme s tebou hovorit' aj na stránkach ná~ho
časopisu. Keď listujem v na~ej kordpondencll a v článkoch spred dvadsiatich rokov, kon~lalujem, že v našich postojoch sme vtedy
hľadali lo, to nás spája a nie, to náš rozdeľu
je, ako sa lo sialo neskôr. Ná~ bližší vzájomný
dialóg začal v čase , keď sme do rozhlasu po·
zvali chorvátskeho skladateľa Milka Kelemena . Naše rozhovory s nim i s ďalšími našimi
ge nerač ným i priateľmi na Zochovej chale
i v bratislavských kaviarňach nás začali zbližovat' so svetom. Získavali sme prvé kontakty
s Európou , cesta viedla cez Darmsladl, Zagreb ...
- To je zaujímav;í téma . S Petrom Ko imanom sme boli ve ľmi dobrí priatelia. ale stá le
sme boli daj a ko pohádaní (tuš ím aj teraz
sme). Peter Fallin bo l zase na všetko urazený. Najstarším priateľom mi bol Iva n Parík.
~ ktorým som cho dil ako t rojroč n ý k sest ri č
kám do ó vody na Jakubovo m námestí (to je
tá budova. kde je te raz umi e~ tn e n á správa
sovietskych voj sk) . Zo staršej generácie sympatizoval s nami len A lexande r Moyzes.
A tak by mohli íst' spo mienky ďalej . .. Co sa
teba týka. mám dokonca najviac v pamäti
tragikomickú spo mienku na koncert s Hudbou c.Jnc\ka vo Vl úc.Jnc j huc.Jo vc . Prcc.Jv;ídLa l
so m vtedy okrem iných skladieb moj e Mäso
kríža . impresiu na obraz M . Medka . Táto
'klac.Jha dala podnet aj na mno hé \tipy. (Mimochodom Mikuláš Jelínek mi raz v Kolíne
roLprával vtip. Stretnú ~a dvaja hudo bníci.
Jeden sa pýta : .. Kde hráš teraz?" Druhý mu
na to odpoved(!: ..Teraz hräm tretiu rciaz
v Mäse kríža ... " ) Pred mno hými ro kmi mi
priatelia poslal i jeden exe mplár Pravdy. kde
patriot Biľak túto skladbu skritizova l ako
priklad Lvrátc nosti slovenske j kultúry. Bo l
som však uraze ný. že vynechal moje meno:
tak sa túto zvrätenost' stala ano nymnou. Ty si
vtedy ako kritik mal o tejto \ kladbc písať.
Nasadol \i do Spartak a. len na tento ko nce rt
si nikdy neprišiel. lebo už hneď na St rkovci .
medzi dvoma jaze rami . ' i Spartaka nabúral ... Ale tu ~ ím v Literárnych li~toc h potom
Naďka Foldväriová napí~ ala o tejto ' kladhc
kräsnu kritiku . naj krajšiu . aká ked y ho la
o niektorom mojo m die le napísan;í.
Neboli sme žiadna formáln a s kupina, nik
n ás ani nekoordinoval (ale zato dačo iné .. . ),
boli sme priateľmi , spájal nás zá ujem o všetko
nové. Pomerne za krátky čas vzniklo niekoľko
zaujímavých skladieb, kloré síce u nás doma
vyvolali zbylotný rozruch, ale rýchlo sa
uplatnili v zahraničí. Prišla známa konsolidácia, zlom, každý sa musel rozhodnú!' sám za
seba. Ty si sa rozhodol zostal' v cudzine. Povedz, čo bolo rozhodujúcou príčinou tohto
kroku? Bol tento 1.ačiatok !'ažký?
- Ja som za .. pra,,kcj jari" (tak ' a tu v Nemecku vC.cohccnc vol;í D uhčdova revolúcia
z rok u llJ6X) nijako 7VI<išt' politicky angažovaný ne hol. ale mal som na v\ctko w o j n;íw r
a ten \ 0111 ' i vždy pe kne nahlas povedal. Po
vstupe voj'k ' om \ t;ílc viac a viac poLn;íval
n;í,lcc.Jky tohw aktu . St<ílc me nej ľud í mi na
ulici odpovedalo na mo je pon lrm y. ' t;í lc
som ~a cítil mamc lcj\í. Tak to ic.lo c\tc jcc.Jcn
rok a vla, tnc ' om an1 nechcel odí' t. Potom
jcc.Jného d1b Husi1k reč nil v O'travc - pozera li \lllC to " televízii . Bola Hl vd mi .. 7c lcL·
n;í " reč . Okrem iného povcc.Jal: .. Vytýkajú
n;ím. že ncumož1iujc mc 'lohodu. Nu7 pre
na \~ch priateľov m;ímc v\c tk y 'lohody. pre
na\ 1ch nepriateľov nijaké!" Kcúzc \ 0111 , i
lnhko vcc.Jcl vypoč ít ať . do ktorťho t;íhora hudem Laradcn ~· . r~chlo \O ill 'i povyhavoval. čo
holo trcoa (vtedy to c\ tc i ~ lo . amnc,tia na
vnítcnic ut eče ncov platila do 1ač iatku ,c ptcmhra - to hol d c1i . kedy 'om čakal. i c za-

S I .-v.Enfant terrible slovenskej hudby
vrú hranice - v s kut očnos ti to prišlo o mesiac
n c~kô r) a zmizo l som do Z ápadného Berlína,
kde som mal zabez peče né jednoročn é pobytové štipe ndium DAAD. Keďže som nechce l
.. dvere" za sebou definití vne zavrie!'. nechal
~orn si vystavil' od priateľov vo viede nskej
Univerzálkc zamestnaneckú zmluvu, kto rú
Slovko ncert akceptoval a z to hto fingo vaného platu som ešte dlhý ča s aj odvádzal do
vla ~ti prís lušné percentá.

mojich bývalých spolupracovníkov a kolegov
z včeraj š ka . ktorí vo mne videli zbeha zo spol oč n éh o hnutia. alebo (ešte viac) provincionálncho reakcioná ra. A len keď má človek
~ilnú vieru. že to. čo robí. je správne, len
vtedy vie nazhromaždi! dost' sily. plávať d lhý
čas pro ti celému prúdu svojej doby. Casto sa
tu zamieňajú dve veci : hitle rovský fašizmus
a neskô r komunizmus zakazovali hudobnú
avantgardu a tak ten. kto komponoval ato-

1936 narodený 17. marca v Bratislave (Dun~ská 7, 11. poschodie, Izba na u licu)
1954)-1955 ~túdlum na konzervatóriu v Bratislave, husle, trieda prof. Albfna Vrteľa
1955-1960 §túdium na Vysokej §kole múzických umeni v Bratislave, husle, t rieda prof. Mlkulá§a Jelínka

1960-1961 §túdium na Vysokej §kole múzických umeni v Bratislave, d irigovanie, trieda prof.
I:udovfta lb\jtera

Počas §túdia na V~MU dva roky účinkovania v sláčikovom triu KAF (LK, J á n Albrecht
Miroslav Filip)
'
Dva roky počas §túdia na V~MU člen orchestra súboru Lúčnica
1960-1963 člen orchestra Slovenskej filharmónie
1964-1973 slobodne noriacl skJadaleľ (250 filmových, televfznych, rozhlasových a divadel·
n ých hudieb)
1963-1971 súbor Hudba dne§ka
1969 odchod do zahraničia
1969-1970 pobyt v Berlíne ako §tipendista " berlínskeho prollf'amu" DAAD
1971- 1974 pobyt v Kolfne nad Rýnom
1973 docent a
1976 profesor na Hochschule filr Musik und Theater v Hannoveri
Vyznamenania:
1966 Zlatý igric za n~lep§iu filmovú hudbu roka so zviMtn)'nt vyznamen anfm, za hudbu k fil.
mu O h nivé rieky
1980 l. cena v skladateľskej súťaži festivalu Kirchenmusikwoche v Neuss za "Missa Pa pae
loannis Pauli Secundi..
Riadny čl en Freie Akademie der KUnsle v Hamburgu
Hoci sa v priebehu posledných 20 rokov
zmenilo. faktom zostáva, že ako enfant
terrible slovenskej hudby si zanechal trvalú
a nezmazatel'nú stopu v jej vývoji. Tvoja inicíalívnosl' a organizátors ká ncúnavnost' priniesli ovocie nielen v tvojej vlastnej tvorbe
a iniciovaní tvorby tvojich ge n eračných dru hov a priatero,•, ale predovšetkým v sformovaní súboru Hudba dneška , ktorý zohral
v našej kultúre vj•znamnú historickú úlohu.
Ako sa pozeráS s odstupom čas u na tieto tvoje
kompozičné počia tk y a život spojený so súborom Hudba dneška?
- (a,to. keď na túto do bu my\lím . musím
dnc\ných avantgardn ých \ kladatcl'ov rutovat'.
My \ lllC tomu viac veril i. ako dnc\ná gc ner·!·
cia (na Z;ípadc : na Východe ~ ltuäc iu ncpoL·
n<im ). ktoní to robí v;1č\ inou len zo Lle po ·
c:ho pc nť h o o po rtunizmu ... My ' mc tomu venli a aj n;ím mnohí verili . Moje konce rt y
' l iudhou dne\ka vyvol;lli ve lkll mcdLlnä rodnu oLvcnu . Písalo \ a o n;í, , holi ' me po1vaní
vy,tupovat do Lahrani č i a a t ď . My sme ' tým
vtedy mali 1h pcc:h. napnc k mnohým nc prajníl..om .
Co bolo teda rozhodujúcim faktorom , že si
upustil avantgardu a zača l komponoval' tonálne'!
- Keď \!llll kone č ne pochopil. /c hutlúcno\t
hudh~ ' poč í va v to nalit c a i~ na\ o u ulo ho u JC
no~ dvi a1a t 1nm•u na dej iny hudby. ne hn i \om
' clwpný naúalcj t(lto pre mlia .. li ivu" at o nallt u pí,at. T al.. ' o m \ a do, tal c.Jo palebneJ lime
všeličo

ná lne . bo l obč iansk y stat oč n ý . odvážny a poi..ro i..ový. V s lobodnom svete nic je nijaké
umenie zakáza né, každý môže písal'. ako
chce . Ukazuj e sa ale. že kde atonálna hudba
nic je zakázaná . tam jej existe ncia nemá
žiadne opodstatnenie . Aj čes k osl ove n skí
ato nálni skladatelia za krátky čas uvidia . že
príchodo m slo body predmet ich práce sa stal
z by t oč n ý m .

V roku 1966 si v Slovenskej hudbe publikoval zaujlmavú ~lúdiu o alealorike. Ako v idl~
túlo problematik u v n adväznosti na tvoje
predchádzajúce stanovisko?
- Vše tky avantgHrd né techniky sú v zásade
~tarý m i ~kladatcl's k ý mi technikami. položené
do nových ~ úvislost í. Napríklad aj scriálna
k o mpoz 1 č n á technika. hoci jej nch udob n osť
je e kl atantná. mä v hudbe svojich p redchodcov. Staroanglické zvo nové vyzváňan i e (v i ď
zvonový kriminálny román Dorothy Sayers).
je c\te dne' v mnohých anglických a škót·
' kych kateddlach živé a je seriálne . Podobne
- a to sme celko m doma - Scvčíkovc hus ľové
c viče n i a : mojim ' iakom vždy povie m. že kto
chce pochopil z my~cl ~ criál n ych techník. mu' í ' i prc~tudova t' S e vč í k ov opus l . ( h neď cviče ni e č. l. je dobrým prík ladom) . Aj alcatorika m;í dô~tojn ýc h prcdchocov: generá lny
ba' je le n jedným z mídhcrných príkladov.
Avan tgardné kompoz i č n é techniky Sll v zásade hudobné a dobré . chyba je v ich vý lu č n os
ti. ľon a lita potrebuj e atonálne komponenty
ta k. al..o vo výtvarnom umení ~ve t lo potrebu-

je t ieň a ako napriklad v kuchárskom umeni
jedlo potrebuje ko renie . Ale len z ko renia sa
nedá žiadne jedlo uva riť . Hudobná avantgarda nemá dnes žiadny význam. pretože ..člo·
vek" (nech už pod tým rozumieme, čo len
chceme), teda ľudská s po l oč n osť , ju odrniet·
li. Nemožno kompon ovať proti ľuďo m , ale
len pre nich . Aj keď ma niekto obviní
z .. chvostizmu". tvrd ím , že skladby. ktoré
nikto nepočúva, sú zbyt očné. tie netreba pí·
sať (samozrejme. ak to niekto navzdo r tomu
chce, nemám nič proti to mu ... kto chce kam,
pomôžme mu tam"). A už vôbec n iečo zaka·
zovať , nemá žiaden význam . lebo to je už ta·
ká ľudská vl ast n osť. že všetko zakázané člo
vek robí naj radšej. V mojej pedagogickej
praxi som sa vždy to ho prid ržiaval a nikdy,
hoci aj najväčší nezmysel. som nczakazoval. Keď necháte ľud í ro biť hlúposti, ešte majú šancu to zbadať. Táto m yšl ienka pochádza
mimochodom od To lstoja.
Povedz nám nieto bližšie o tvojej le raj~j
pedagogickej a Interpretačn ej činnosti ...
- Do rok u 1967 som žil v Ceskoslovcnsku
ako s klad a t eľ .. na vo ľn ej nohe". Cez deň som
komponoval filmové, te levízne a scénické
hudby k rozhlasovým hrám (spolu 250 titu·
lov), večer som mal po to m čas na vlastnú
kompozíciu . Tu v SRN sa po niekoľkých rokoch ukázalo, že takto to nej de a bol som
veľmi rád, keď som v ro ku 1973 dostal pozva·
nie vy u čovať na Vysokej škole pre hudbu
a divadlo v Han nove ri hudobnú teóriu ,
skladbu a novú hudbu. V tých ešte predchádzajúcich .. slobodných" rokoch v Berlíne
a potom v Kolíne nad Rýno m som aj vera dirigoval; väčši no u rozhlasové o rchestre. organizoval som experimentálne ko ncerty, z ktorých uvediem aspoň len Klanginvasion auf
Bo nn ; s tlupou 200 hudobnfkov som .. napadol'' hlavné mesto Bo nn . Invázia trvala
12 hodín a bola zrej me vnútorným spracovaním te j s kutočn ej invázie z roku 1968. Dnes
som ale spokoj ný s mojim pôsobením na ško·
le v H annoveri. Pedagogická práca mi poskytuje tas. na komponovanie ; moji žiaci sú bystrí , inteligentní mladí ľudia, v mno ho m sa aj
ja učfm od nich. O krem to ho som riadnym
čl en o m Slobodnej akadém ie ume ní v Hamburgu. kto re j č l e n om je aj prezident Václav
H avel.
Chcel by si e~l e raz prežit' roky s Hudbou
dnd ka?
- V zásade nie ; všetko čo člove k prežije,
prežije le n raz, a toto rozho dnutie Proz reteľ
nosti má iste svoje dôvody. Organizácia
Hudby d neška a jej koncertov bola veľmi
t'ažká. Musel som bojovať doslova pro ti celému svetu , hoci som dostal aj vera podpory.
Ale hudobníci ( in áč vynikajúci, najlepší mu·
zika nti z Bratislavy) to nechceli väčšinou hrať
a obecenstvo to zase nechcelo počúvať. Keď
že som vtedy ešte tejto veci ve ril , musel som
všetkých svojim ohň o m zapá l i ť a zorganizovať dobré podmienky. To sú veci. ktoré ľah
šie robia mladí ľudia. Mimochodo m, Hudba
dneška a Smolenice mali ešte svoj ho predchodcu: koncerty v Divadle hudby z platni
a magneto fó nových pásov. T a m sa to vlastne
všetko zača l o a už tieto akcie boli Všemohúcou stranou považované za kontrarevolučný
č in .

Ak o by si charakterizoval postaven ie a prácu sklad ateľa u nás a v Západnej Európe?
- Byť hudobným s klada teľo m . to je dnes na
celom svete to n ajzbytočnej š i e povolanie.
V Spolkovej republike Nemecko existuje
o ko lo 1.000 organizovaných skladateľov . Nikoho z obyvateľstva nezaujíma, čo tieto stovky ľudí produkujú . Mno h l sú s k l adateľmi len
preto. že ich to nie kto n a uč il. Tento nezáujem o sk l adateľov avšak súvisí so situáciou.
kto rú som popísal pri myšlienkach o atonalite. V minulých storoč i ach skladat eľov spoloč n osť potrebovala. Komponovali priamo
na objed návky. ktoré niekto potreboval.
Vtedy nebol i ani problé my s predvádzaním
hudby. J . S. Bach v č ase svojho kantorovania v pondelok-utorok písal novú kantátu .
stredu-štvrtok mu~ela celil horda opisova·
čov dielo z partitúry rozpísal. v piatok-~obotu
sa dielo asi naskúšalo a v nedeľu predviedlo.
Také nieto už dnes. žiar. nejestvuje. Skladat e ľ si vybojoval svoj u sa m ostatn osť a nezávisl osť. môže komponovať čo chce. ale pretože
už cca 70 rokov to aj takto vlastne robí, niko·
ho jeho dielo nezaujíma . My si musíme dôveru obece nstva znova a znova zís k avať a to
bude veľm i dl hý proces. V komunizme boli
dlhé roky tieto veci cel ko m inakšie . Stát
chcel do kultúry priamo zasahovať. ovplyvň ovať ju a na to boli vytvorené silné umelec·
ké zväzy. ktoré umelcom p riniesli aj mnohé
výhody. Mnohé z týchto privi légií pokladá
ešte i dnes niektorý s klad a t eľ za čosi no rmálne . Vývoj v demokracii je a le jed nozn ač n ý:
umelecké zväzy stratia svoj význam . budú
len orga nizácie. ktoré - podobne ako o dbory
- sa budú usilova! popresadzovať pre svojich
č lenov výhodnejšie podmienky pri uzatvára-
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ní zmlúv. pri rozde ľova ní tantié m a tď . Ten
význam. kto ré m a li v totalite. te n už nikdy
mať nebudú .
Chceme sa otvoril' E urópe. Co pre tento zálldný krok musí urobif na~ hudobná socle·

ta?
- Cesko-Siovensko u robi lo od nežn ej revolúcie obrovské kroky práve v t o mto s mere.
Ani sa to nedá dosť dobre oce niť . ta k je ten
vývoj závratný . Ak toto zostane. otvorenie
sa Európe pôjde samo o d seba . Cesko-Slovensko je vo svete známe. jeh o staré pokro·
kové tradfcie tiež . vlna sympatií z ro ku 1968
nadväzuje na d nešok a ja s i m yslím . že preto
dosta nete aj pomoc. ktorá je k tomu všetkému potrebná . Samozrejme. integrácia sa m ôže odohrať le n v malých krôč koch . pre to tre ba mať aj trocha trpezlivosti . a le m yslím si.
že je to už v pohybe správn ym s m erom
a správnym te mpom . Hudobným sklad atelom. ktorí sa uc há dzaj ú o hlas vo sve te . treba
v~k dopo ručiť . že do sveta už nemožno vstú·
piť ani ako .. generácia·· a už vôbec nie ako
.slovenská ko m pozičná gen e rácia·· . Skladatel je vždy jedinec. neopa k ova teľn á individualita a preto o pozornosť vo svete sa môže
uchádzať le n a ko osobnosť a nie ako člen nie ·
čoho. Na Západe je hudobná prevádzka zi ntemacionalizovaná. ho ci sa voči to mu vyskytnú aj odporujúce tendencie . J a som sa vždy
čudoval už názvu napr. časopisu Slovenská
hudba. Podobný n ázov v Západno m Nemecku ( .. Nemec ká'" a lebo .. Západon e mecká
hudba'") nie je vôbec predstaviteľný . Co je to
Slovenská hudba ? To nie je predsa n ijaký
predmet. A to tak ide s t á le ďa lej : Sloven s ká
filharmónia. Slovenský ko mo rný o rches ter.
Slovenské ná rodné divadlo: to je jednoducho
t~ku vera.
Koncom apríla us poriadali van Parfk v Dol·
•J Krupej reminiscencie na s molenické semi·
Mie sútasnej hudby, ktoré sa nezaob~li aj
lin tvojej hudby. Cp pre teba tlelo semináre

1111menall?
- Pri . všetkých orga ni začn ých pro blé moch
bola to jedineč n á prílež itosť koncentrovane
niečo vyprobovať a s ú časn e pozvať k to mu
ludí zvonku . Bez výmeny nie t propagúcic.
Teplá ludská a tmosfé ra. niele n v Smoleniciach. a le aj na Zochovej ch ate v zbojníckej
kolibe. prispela tiež svojím die lo m k tomuto
úspechu (nielen v Ceskosloven s ku. a le s ú tu
aj manželské páry . kto ré sa v Sm o leniciach
zoznámili).
V tom vidí~ hlavné prítiny alebo zdroje
lplyaulej s tagnácie a izolácie slovenskej hud·
~?

povedať?

- V roku

...

1968. bohužiaf len krátky

začala hovoriť

čas.

sa

pravda. o mno h o m . o čom sa
dlhé ro ky pre dtým nehovorilo . Vyš li najavo
strašné skut očnosti . o ktorýc h sa \'cla tušilo.
ale nič presn é ho sa vedieť nesmelo. Keď bolo
po niekofkých m esiacoch po \'šetko m . chceli
sme v kamará ts kvch kruhoch z menii heslo
republiky .. Pravd~ zvíiazí.. na trošk u s kromnejšie .. Pravda výjde niekedy najavo·· . Teraz
znova všetci veríme. že pravda môže aj zvíťa
ziť. A nech n ám Prozretefnosť d ;í o krem vera
pravdy čo najmenej prostorekosti (kde je doI'Oiené všetko povedai. leho 1·žd y si nidto r í
myslia. že aj nezmysly mož no h nn1rii) . .
Ak by si bol pozvaný do Bratislavy dlrlgoYif niektoré svoje dielo, príclrl?
- Vefmi rá d a pokia! mi to moje tunajšie povinnosti dovolia. aj inokedy. nie le n dirigol'ai. Sancu na dirigovanie treba dať mladým
dirigentom . Veď za m ojej mla dosti bolo takých šanci m á lo a preto niet ešt e ani dnes vela slovenských dirigentov . Umenie potre buje
podporu . Každý obča n. a le umelec zvlášť.
musí si byť vedomý svojej indentifikácie : čím
je. kam v skutočnosti patrí (aj keď inde žije)
a mai vzťah k n árodnému .. materinskému
prsníku'". osobne. a j kultúrne. Ja som si toho
bol vedomý a preto akoná hle to bolo možné .
upravil som si právny vzťa h k starej vlas ti.
hoci m a t o st á lo 12 .000 západonemeckých
mariek ..výkupné ho·· . Naprie k tomu mi roky
odmie tali dať vízum . údajne preto. že som s i
dovolil tú drzosi. pozvať k sebe v Hannoveri
na návšt evu orchester SF. (myslel som . že s i
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to ako st ar ý filharm o nik m ôžem dovoliť) . S
rodičmi . ktorí u ž boli príliš st arí na to , a by
m a v SRN m o hli n avš tevovať. stretávali sme
sa v Maďarsku. Pri jednej t a kej dovole nke
po to m a j moja mama umre la ( n a Cs. ko n zulá t e v Buda pešti mi nechceli dať vízum n a po·
hreb). 19. júna mimochodom hrajú v Bratislave čl e nov i a Moyzesovho kvarteta s p ani
Rusó po prvýkrá t m oje Klavírne kva rte to
F dur. Pozývam na tento koncert celú Bra tis lavu . Peter Michalica si u mňa ešt e d ávnej šie pred revolúcio u objedna l hu sľový konce rt. ktorý c hcem čo n ajrýchlejšie dokončiť .
A dúfa m . že t o ešte nie j e všetko .
Verím. že t eraz, keď prídem , bude to n a
petržalskej hranici fungovať. trochu inakšie
ako v minulosti (bola t o jedna z najhorších
hranic v cele j Euró pe). Ešt e na j eseň minulého ro ku nás mladý a roga ntný pohraničník
poslal späť za hra nice, lebo manžel ka m a la
p as s vypršanou leho to u . Museli s me ísť do
Viedne. kde d a li m a n želke n ový p as- a s tým
sm e potom m o hli do kraj iny vs túp iť (so s t ar ým p asom s me pravdepodobne o hrozovali
bezpečnosť CSS R ). To je a le vše tko minul osť. hoci by sa da lo ešte vera na všeličo spo·
mínať. Ko nčím , a k o m o ja m a ma vravievala:
..č l ove k musí vedieť vše ličo aj zabudnúť . "
Pravdepo dobne aj j a som druhým vo všeli·
čo m ukrivdil.
Skôr ako pod'akujem Lacovi Kupkovičovi
za rozhovor, chcem podotknúl', le nevznikal
ako senzácia, ani ako nadbiehanle novým demokratizačným a rehabilitačným formálnostlam. Mal by byt' viac dokumentom alebo mementom , aby sa chyby a veľmi lacné rozhodo·
vanie o talentoch a osudoch ľudi nikdy neopakovali. Aby novi kádrovníci neposielali nových talentovaných ľudi trebárs d o dukvnej
emigrácie, ale aby sa kaidý mohol uplatnil' s l·
lou svojho talentu a osobnosti. To čo sa stalo,
!JŽ nezrehabllltuje nik. Iba nová s polocnost',
ak prijme jeho dielo za svoje.
P. S. Pre liplnost lnformM:le o diele

L Kupkcmaa, zverejih"eme ~ ZOZIUUII jebo
toúlnyda skladieb, ktoli l'ZDWI od r. 1968
po februú 1990 s údejou, le obohatia repertoár na.llcb sólistov, komorných anúmblov l orchestrov. Podfalnlonúcle sldact.
teľa, jeho autonU zahma s GEMA bola ul
pred dvadsiatimi rolunl upraven' tak, le jeho skladby sli pre l:eskoslovensko z tejto
zaluvy vyiaté a oslobodené od devízových
poplatkov.
Pripravil: MARIÁN JURÍK

Tonálna tvorba
L. Kupkoviča

l

- Príčiny stagnácie (ak je to slovo s právne)
neviem posú diť. Izo lácia má je dnodu ché d ôvody: nepriepustné hra nice . neovládanie cudzích jazykov a z.lé (pomaly) fung ujúce spoj e
(pmta a telefó n) . Pamätám sa. že ešt e zo
SRN som chcel ko ncerty Hudby dneš ka vonku ďalej o rga ni zovať. N ebolo to možn é. tak
zle fungovala ko munikácia . Vcelku treba povtdať. že Slováci sú ma lý n árod a preto. podobne ako Hola nďa ni a. m al by každý Slovák
hovoriť dvoma svetovými jazykmi (to je vec .
v ktorej by štát ma l trochu pomôcť). Na lis ty
a telefonát y tre ba odpovedať. Izolácia je aj
ludsky. inidividuálne za príčine n á vec (je
vnás kus le nivosti a lebo pohodlnosti). Samozrejme. vždy sa nájdu fudia . kto rí z izolácie
profitujú . Naše vte dajš ie dubové makovice
zo Zväzu s lovensk ých sklada tefov . a celá tá
mafia . kto rá spolu so Všemohúco u stranou
scále proti nám bojovali. r át a m t iež k tomu .
Vždy sme závide li pofsk ým kolegom . ktorých ..s tará garda'" bola inte ligentná. to le rantná a sym patická.
U aás nWne teraz taký okrldlenS· slogan:
Povedzme si pravdu •. • Co si myslí~. o čom by
sme si predovktkým tú pravdu pravdúcu ma·
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1968
MORCEAU DE GENRE (podla E . E lgara) pre
husle a klavír (alebo ako rdeón . alebo orchester),
ll minút; vydavatelstvo U niversal Edition Wien ;
rozhlasové nahrávky: Ccskoslovenský rozhlas Bratislava . WDR Kôln, Radio Bremen, Scnder Freies
Berlin, Siidwestfunk Mainz; gramofónová nahrávka: Electrola
ETODE (podla J. Offcnbacha) pre s l áčiky ( IK sólových husie!). trúbka, timpány a zvonkohra,
15 min.; vydavatelstvo U niversal Wien; rozhlas.
nahrávky: Cs. rozhlas Bratislava, WDR Kôln . Radio Bre men ;

1970
B.-SPOMIENKY pre elektro nické zvuky a orchester (3-3-3-3 4-3-3. tympány. bicie a sláčik y).
25 min .. vydavatelstvo Universal Edition Wien ;
rozhlas. nahrávka: SF Berlin ;

1971
SOUVENIR pre husle a k lav ir (akordeón , sl áčikový
orchester. o rchester) . 6 min .; vydané a vytlačené
v Universal Edition Wien ; rozhlas. nahrávky:
WDR Kôln . WDF Kôln , Radio Breme n. HR Frankfurt . Siidwestfunk Mainz , ORF Salzburg , ORTF
Parlž. RSI Lugano atď .: gramof. nahrávky: Elcctrola. Ariola atď.; televlzne nahrávky: WDF Kôln
atď;

SERANDALUSIA (podla P . de Sarasate) pre husle
a slát. orcheste r s trúbkou. tympánmi a bicími .
ll min .; vydavatelstvo Universal Edition Wien;
rozhlas. nahrávky: WDR Kôln, Radio Bremen,
HR Frankfurt ;
SERENÁDA S ÚDEROM C INELOV pre sl áč . orchester s biel mi. 7 min.; vydavatelstvo Universal
Edition Wie n; rozhlas. nahrávky: WDR Kôln , Radio Breme n;
K.-RAPSóDIA je suita. zložená z: ETUDA ,
MORCEAU DE GENRE . SOUVENIR. SERANDALUSIA a SERENÁDA S ÚDEROM CINELOV ; medzi jednotlivými skladbami sú vložené Jntermezzi:

1975
3U-SLI72J pre dva akordeóny, 22 min.;

.",

HAPPY-END pre štyri klavíre, 47 min.; kompozič
ná objednávka mesta Witten (SR N) pre festival
Wittener Tage fiir neue Kammermusik (Wittenské
dni pre novú komornú hudbu); rozhlas. nahrávky:
WDR Kôln . BR Miinchcn;
SERENÁDA pre orchester. 15 min .; rozhlas .. nahrávky: RSI Lugano. SUdwestfunk Baden-Baden ;
1977
CLAVIEROBUNG ( Kiavlrne cvičenie) pre štyri
klavíre . 8 min .; rozhlas. nahrávky: BR Miinchen,
Sveriges R iksradio Stockholm O RF Paris; gramof.
nahrávka: Electrola :
POSTILION-CORNET pre trúbku a orchester,
20 min.;
VARIÁCIE NA PIESEŇ O SVÄTOM VINCENTOVI pre klavlr. 22 min .; gramof. nahrávka: Electrola ;
RRRONOO pre violončel o a klavlr. ll min .; vydané
a vytlačené v Universal Edition Wie n; rozhlas. na·
hrávka: NDR Hamburg;
CHACONNE (t. l ) pre velké obsadenia dychových
nástrojov (ad libitum) . 10-45 min .; kom pozičná objednávka festivalu Kasseler Tage filr neue Musik
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1978

1979
KASÁCIA (Cassation) pre Orcheste r (2- 2- 2-2 2-2 ,
tim p .. sl áčiky), 30 min. Vety: Intráda- Menuet I Andante - Menuet II - Adagio s konccrtantnými
huslami - Finále ; Rozhlas. nahrávky: WDR Kôln ,
BR Niirnberg;
SONATINA G·DUR pre husle a klavlr (4 vety) .
17 min.;
SONATINA F-OUR pre husle a klavír (4 vety).
19 min .;
SONATINA D·DUR pre husle a klavlr (4 vety) .
12 min.;
MISSA PAPAE IOANNIS PAULI SECUNDI pre
miešaný zbor a o rchester (2- 2-2-2 4-3-3-1, rim p ..
bicie, sl áčiky), 25 min.
SONÁTA F-OUR pre husle a klavlr (štyri vety),
22 min.;
CHACONE G·MOLL (č . 3) pre organ . 8 min .;
STYRI MENUETY pre zobcovú flautu a generálny
bas, 8 min .; vydané a vyt l ače né Moeck Ve rlag;Cel·
lc;
·
1980
KVARTETO E·DUR pre flautu , husle, violu a violon čelo (štyri vety), 20 min .; rozhlas. nahrávka:
WDR Kôln;
KVARTETO A-DUR pre hohoj . hus le. violu a violončelo (štyri vety). 22 min .; rozhlas. nahrávka:
HR Frankfurt
CONCERT O-DUR pre husle a orcheste r (2- 2- 2-2
2- 2.timp. a sl áčiky) , 25 min .. (3 vety).; rozh las. nahrávka Radio Bremen;
MALÁ PARTITA pre akordeón, husle a vibrafónmarimbafón (štyri vety) 15 min.;
POCHOD (Mad) F-OUR pre husle a klavlr. 6 min. ;
rozhlas. nahrávka: ORTF Paris;
SCHWETZINGER DIVERTIMENTO pre sláčiko
vý e nsemble, 40 min. (9 viet); kom pozičn á objednávka rozhlasu Siidfunk Stuttgart pre festival
Schwetzingcr Festspiele ; vydavatelstvo Universal
Edition Wien; rozhlas. nahrávka : Siidfunk Stuttgart ;
CONCERT C-DUR pre violončelo a orcheste r
(3 vety), 30 min.;
SONÁTA A-DUR pre husle a klavlr (št yri ve ty) ,
16min .;
CONCERT O-DUR pre ako rdeón a orchester (3 vety). 3 1. min .; kompozičná objednávka rozhlasu·
NDR Hamburg; prevádzkový materiál: notový archlv NDR Hamburg; rozhlas. nahrávka : NDR
Hamburg;
KVINTET A·DUR pre harfu a sl á č. kvarteto (štyri
vety), 32 min .; rozhlas. nahrávka: BR Niirnbcrg;
HARFOVÝ VALCIK (to isté obsadenie), 6 min.;
PARTITA pre zobcovú flautu (alebo flautu. a lebo
hoboj , a lebo husle) a klavlr . 8 min. ; 6 krátkych viet
(lahšie hratelné, aj pre mládež) ; vydané a vytlače
né v Moeck Verlag Celie;
MALÁ SUITA D·DUR pre husle , vio lonče lo a klavlr. 7 min. kusy pre mládež ;
CONCERT A·DUR pre klavlr a orchester (2-2-2- 2
4-2- 3, tuba. ti mp.. bicie, harfa, če lest a a sl áčiky) ,
28 min .; (3 vety);
SONÁTA O-DUR pre viol ončelo a klavlr (4 vety),
32 min .; rozhlas. nahrávka: WDR Kôln;

1981
FÚ6A C·DUR ( IO-hlasná) pre päi akordeónov.
IO min .;
SESŤ MALÝC H SKLADIEB pre zobcové fl auty
· ·
(6-7) , 6 min .
SERENÁDA ES-DUR pre dve flauty. dva hoboje .
dva kla rinety, dva fagoty , dve horny a dve trúbky ,
40 min.; (5 viet ); rozhlas. nahrávka: WDR Kôln ;
KANTÁTA pre sóla, miešaný zbor a orchester
(0-2-{)...2 2-2-{), timp. a s l áčiky) , 25 min.;
33 VARIÁCII NA VLASTNú TÉMU pre klavlr,
30 min.;
SONÁTA G·DUR pre klavlr (4 vety), 20 min.;
TÉMA A VARIÁCIE pre husle a klavlr, ll min .;
rozhlas. nahrávka: O RTF Parlž;
MALÁ ROKOKO-SINFÓNIA B·DUR (4 vety) pre
sl áč ik y, 25 min.;
SONÁTA B·DUR (4 vety) pre kl_a_vlr. 20 min. ;
POLKA C-MOL pre dva klavíry. 14 min .;
VALSE pre dva klavíry. f> min .;
SUITA pre sláčikové kvarte to (5 viet) , 15 min.;
VEĽK Á SINFÓNIA D·DUR pre orchester (4 vety) ,
30 min; (3-3-3-3 4-3-3- l . timp .. bicie. dva klavlry.
s l áčiky)

SONATINA G·DUR (4 vety) pre kontrabas a klavlr, 15 min.;
CONCERT ES-DUR (pre husle a orchester (3 vety) , 25 min.;
VARIÁCIE " BLiž. K TEBE, BO:tE MÓJ ... " pre
o rcheste r, 22 min . (3-3-3-3 4-3-3-1. timp. bicie ,
harfa a sl áčiky); rozhlas. nahrávka : WDR Kô ln
1982
KVINTETO A-DUR pre klarinet a sl áč. kvarteto
(4 vety) , 18 min .;
ll. ROKOKO·SINFÓNIA C-DUR pre orchester
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(4 vety) , 25 min. ; (2-2-2-2 2-2- 3). timp. a s láčik y ) ;
rozhlas. nahrávka : Siidfunk Siuttgart ;
111. ROKOKO-SINFÓNIA C·MOL pre orchester
(3 vety) . 25 min. (2-2-2-2 2-2-2. timp. a sl áčiky);
VARIÁCIE NA ISLANDSKÚ PIESEN pre akordeón , 8 min.: rozhlas. nahrávka: WDR Kô ln ;
VARIÁCIE NA .,ICH K0SSE IHRE HAND, MA·
DAME" (Bozkávam Vám ruky. madame) pre fl autu . hoboj . klari net. fagot. hornu . trúbku. pozaunu .
klavír. harfu. dvojo biclch. dvojo husH. violu. violonče lo a ko ntra bas. 24 min.; rozhlas. nahrávka:
Radio Breme n;
CONCERTANTE pre hu~ lc. viol ončel o. klavlr
a orchester (dva hoboje. dve horny a s l áčik y ) ,
30 min.; (3 vety); kompoz ičná objednávka Kamme rsymphonie Hannover;

(Kasselské dni pre novú hudbu) pre koncert pod šlrym nebom v kaskádach hradu Kassel-Wilhchnshôhe; vydavatelstvo Bärenreiter Kassel:
POCHOD (Marš) B-DUR pre husle a klavlr (akordeón) , 6 min.; vydané a vytlače n é v U niversal Edition Wien ; rozhlas. nahrávka: WDR Kô ln ; gramof.
nahrávka: Ariola;
SCHERZO pre violu a klavír. 9 min .; vydané a vy·
tlače n é v U niversal Edition Wie n;
C ISÁ RSKO- KRÁĽOVSKÁ HUDBA (K. 11. k.
Musik) pre Orchester, 3 vety . 25 min.; vydavatelstvo Universal Edition Wien ; rozhlas. nahrávky:
WDR Kôln. Sildwestfunk Baden-Baden ;
REQUIEM PRE MOJICH SAMOVRAHOV pre
dva klavlre. 22 min.;
SONET pre klarinet a klavlr. 6 min .;
TRI KLAVIRNE KUSY, 21 min. (7 + 7 +7);
MALÝ SOUVENIR pre husle a klavlr. 5 min.;
KLENOTNICKÝ ANTIKVARIÁT pre husle a klavlr . 2 kusy. 7 min . (5 +2);
ROMANCA pre akordeón , 8 min .; vydané a vytlačené Kla us Werner Edit ion Hannover;
SLÁCIKOVÉ KVARTETO C-DUR (štyri vety),
2 1 min.;
SLÁCIKOVÉ KVINTETO DES-DUR (jcdnoveté)
pre dvoje husle , violu a dve violončelá. 17 min .:
rozhlas. nahrávka : NDR Hamburg;
CHACONNE (č. l) pre vol né obsade nia (piiihla~n é ) .
ll min .; kompozičná objednávka festivalu Kasscler
Tage fiir neue Musik ;
SLÁCIKOVÉ KVARTETO D·DUR (štyri vety).
22 min .; rozhlas. nahrávky: WDR Kôln , NDR
Hamburg:

~--

.. ,..

1983

1

VARIÁCIE .. EJ ZAtUZICKI POĽO" pre ako rdeón. vysoký (napr. husle) a nízky (napr. vi o lon čelo)
nástroj; k ompozi č ná objednávka Deutscher Akkordeonlehrcrverband . Landesvcrband Niede rsacben (Nemecký zväz uči te lov akordeónu , krajinský
zvíiz Dolné ho Saska) kazetová nahnlvka T onstudio
Baue r :
HOMMAGE A MARSCHNER (= bratislavský
skladatcl, v 19. st o ročí čin ný v Hannove ri ako šéf
opery) , dve vety na témy z opery .. I·Jans He iling'"
pre e nsemble ; ko mpozit ná objednávka hannove rs ké ho KiinstleJvcrcin pre Nostalgie Ensemble a pre
akciu .. Zac hráňte he rrcnhausenské záhrady" ; rozhlas. nahrávka : WDR Kôln ;

1984
C HACONNE pre sl áč ik y. 12 min . na tému z o rganovej sonáty č. 6. začiato k . od J . S. Bacha kompozit ná objednávka Varia-Ensemble Bre men a je ho
dirigenta Giintc ra Kollera ;
SONATINA G-DUR (4 vety) pre nautu a cymbal.
12 min.:
TANCE Z PANÓNIE pre violon čelo (ale bo husle,
alebo violu) a klavír, 15 min .. (7 ča st i); rozhlas. nahrávka: Saarländischer Rundfunk . S;1arbriicke n :
SONÁTA B·DUR pre viol o nčel o a klavír (2 vety).
20min. ;
SERENÁDA G·DUR pre štyri husle , štyri violy, St yri vi olo nčelá a kontrabas (3 vety). 18 min .;
SONÁTOVÁ VET A pre nautu a akordeón, 8 min .;
KVINTETO A-DUR pre dvojo huslí, violu . violončel o a klavír (4 vety). 22 min .;
SLÁCIKOVÉ KVARTETO D- MOL (4 vety),
2 1 min.; rozhlas nahrávky: Siindfunk Stuttgart .
NOS Hilversum;
KVINTETO B-DUR pre dve husle , dve violy a violonče lo (4 vety). 20 mi n.; rozhlas. nahrávka: NDR
HANNOVER;
TÉMA, VARIÁCIE a FÚGA ES-DUR pre dva klavíry. 1-1 min .:

1985
CONCERT G· DUR pre husle a orcheste r (3 vety),
25 min.;
KASÁCIA (Cassation) pre mládežnlcky orcheste r.
25 min .; kom poz ičn á objednávka oldenburskej
Landesbank (krajinskej bunky) pre l . zjazd hudob·
nýeh škôl Weser-Emských okresov;
MINIATÚRA pre sláč. kva rteto, 3 min . (prídavok);
MALÁ PROMENÁDA CEZ DEJINY HUDBY pre
o rcheste r. variácie na song ..Storyboard'", l O min.;
kompozičná objednávka rozhlasu NDR Hamburg;
11. PARTITA pre altovú zobcovú nautu a klavlr
( IO čas t í), IO min .;
TRIO B·DUR pre husle, vi o lon če lo a klavír,
25 min . (4 vety) ; rozhlas. nahrávka : WDR Kôln ;

1986
OKTETO G-OUR l. veta. pre klarinet. fagot. ho rn u.
dvoje huslí, violu , viol o nčel o a kontrabas. 8 min .;
OSEM PIESNI pre dva te nory. dva basy a klavlr,
12 min.;
MASKA. opera v troch dejstvách na libreto od
E. T . A . Ho ffmanna pre Mlia . zbor. bale t a n rchcstcr. ce loveče rné:
KVARTETO A-DUR pre husle. violu. viol ončel o
a klavlr (4 vety), 25 min.; vydané a v ytl ače né v Edition Gravis; rozhlas. nahrávka : Siidfunk Stuttgart;
KVARTETO B-DUR pre husle. violu . violon če lo
a klavlr (4 vety) , 28 min.; rozhlas. nahrávka : NDR
Hannover;
TÉMA A VARIÁCIE NA ANGLICKÚ PIESEŇ pre
dve husle, 8 min.;

1987
TRIO H·DUR pre husle. violo nče lo a klavír (4 vety), 40 min .; rozhlas. nahrávka: NDR Hannover;
TRIO O-DUR pre fla utu, fagot (alebo vi olon čelo)
a klavír (3 ve ty) , 20 min.;
TRI MALÉ SKLADBY pre mladých hudobnlkov.
volné obsade nia (št vorhla ~ né). IO min.:
SINFÓNIA G-DUR pre o rcheste r (4 vety), 30 min .
(3-3-3-3 4-3-3-1 , timp. a sl áč iky) ;
SLÁCIKOVÉ KVARTETO B·DUR (4 vety) .
22 min .; rozhlas. nahrávka: WDR Kôln:
PSI KÓŇ ( Das Hundepferd) , opera pre deti na libreto H. G . Le nzena sóla (5) , detský zbor (jcdnohlasý) a malý orcheste r, 35 min .

1988
SLÁCIKOVÉ KVARTETO G-DUR (4 vety).
24 min .;
TRIO B-DUR (č . l ) pre hobo j , klarinet a fagot
(3 vet y). 14 min.;
T RIO B-DUR (č. 2) pre hoboj . klarinet a fa got
(3 vety). 15 min.;
SUITA G·DUR pre dve vi o lon če l á (5 čast i) .
18 min .; rozhlas. nahrávka : WDR Kôln;
OKTETO O-DUR pre dva hoboje . dva klarinety ,
dva fagoty a dve ho rny (4 vety). 22 min .;
dve CAPRICES pre husle sólo (POLKA a CHACONNE). 12 min .:

1989
CONCERT DES-DUR pre klavlr a o rchester (3 vety) , 28 min .: (3-3-3-3 4-3-J...I . timp. a sláčiky) :
KVINTEt O C·DUR (,.REINKARNAT I ON") pre
hoboj, klarinet , fagot , hornu a klavlr (4 vet y).
26 min.; vydané a vytlačené v Edit ion Gravis; rozhlas nahrávka: WDR Kôln ;
ARMÉNSKE PIESNE Z GARIN (ERZURUM) pre
husle a klavlr (5 čas ti), IOmin.;
B·A·C· H-VARIÁCrE pre (rôzne) obsadenia. znelka pre rozhlas, kompozičn á objednávka rozhlasu
NDR Hamburg: rozhlas. nahrávka : NDR Ham' burg:
KVARTETO F-OUR pre husle , violu, violončelo
a klavír (4 vety), 25 min ,; venované Mimoriadnemu zjazdu slovenských skladatclov 13. l . 1990;
1990
KANTÁTA "KDY - KOY:t NE TEĎ?, KDO KDYŽ. NE MY?" pre miešaný zbor a o rchester.

"Nežná revolúcia" a hudba
Prolegontena k refornte unteleckého
školstva
III.
ROMAN BERGER
12. TVORBA
Fenomén kreativity nás vedie k otázke: ,.Co je podstatou
tvorivého procesu?" Pri analýze dochádzame k záveru, že ide
o nasledujúce operácie:
l) integrácia toho, čo existuje ako ,.disiecta membra"- zlučo
vanie zdanlivo n ez luč itcľn é ho
2) tran gresia hraníc daného systému -zdanlivo nepre kroči
tcľn ých

3) transcc ndc ncia úrovne integrácie daného systému- zdanli-

vo defini tívnej
4) dialogizácia. založená na prekonaní subj ekt-objektovej
~c hi z m y: tran~formácia rcl ilcic ..Ja : Ono'· na re láciu .. Ja :
Ty"
5) mobilizácia, ktorá mení doteraj šie invarianty na premcnné,
statický systém na dynamický
6) animácia (reanimácia), ktorá mení stagnáciu resp. involúciu na pohyb. na evolúciu
7) spiritualizácia - moment y .. meta-logiky", .. meta-kauzality" ... meta-dialektiky" vnášajúce .. záz račnosi" a vďaka nej
moment katarzie.
Predpokladáme, že uvedené operácie sú v zásade univerzálne, co ipso majú svoj e uplatnenie aj v oblasti umenia. Bežne
sa predpokladá, že .,umenie" a "tvorba" sú akési synonymá.
Nic je to tak ; je to iba jedna z ilúzií redukcionizmu. Osvetlí to
nasledujúca paralela : v perspekt íve klasickej paradigmy dochádza k v iacstupňovej redukcii univerzálneho .,Princípu Lásky" o. i. v týchto prípadoch :
- ,. Láska" je redukova ná na zásady etiky, etika- na zásady
zákona, na právne predpisy;
- .. Lás ka" je redukovaná na erotiku, erotika - na sexualitu,
na konzum sui generis;
- .. Láska" v podobe .. Princípu tvorby" je redukovaná na estetiku . estetika (v húdbc) - na k o mpozi č nú techniku, na profesionalizmus.
Vo vše tk ých prípadoch sa stráca podstata veci .
Vo všetk ých prípadoch sa stráca perspektíva Transcendcncie- ostáva všednosť, bana lita, rutina.
Vyššie sme uviedli aforistickú tézu: ,.Človek nemôže vyskočiť z kozmu ". Co to znamená v uvedených príkladoch ? Asi toľ
ko . že čl ovek ostáva v rovine entropie; zmysel tvorby vrátane
tvorby v oblasti hudby, maľby , etc. etc. spočíva v transccndcncii tejto roviny.
Inými slovami : člove k ,.nemôže vyskočiť z Evolúcie"- z dialektiky vrstiev mozgu ..arche" a .. neo··. Je jednoducho .. v tom"
a .. to" je v ň o m . Sl! to akési .. axiómy existencie". ktoré
vo všednej praxi ncrenektujcmc. Ale umelecká prax sensu
stricto tran sce nduj c v. šed n osť. ., Intervencie" palcomozgu a zvýšená aktivita pravej hemisféry (holistická percepcia,
intuícia, ,.insight") sú tak povediac conditio si ne qua non umeleckého procesu. Výsledkom je to , čo mu sa hovorí ,.nápad".
Spontánne sa vynára komplexný, konkrétny, sugestívny celok,
netušc ná konfigurácia prvkov mysle nia (konkrétneho - predmetného. alebo pojmového) o ktorej vieme (máme pocit. tušíme). že je zmysluplná.
Umelecký proces sa avšak neobmedzuje na spontaneitu .
l. Stravinskij povedal: .. Vyššia matematika v hudbe je vecou
in t c g rtí l nej osob n os ti ". Ide o integráciu vrstiev .,arche"
a .. neo" - paleomozgu a ncokortcxu.
Zdá sa . že existuje vhodný model .. umeleckého vedomia" v
akcii. Je to metóda kolektívneho riešenia .. n cricš it c ľn ých "
problémov. llloh bez algoritmu - ., br a in s t or min g" .
V prvej fáze scancic účas tníci spontánne vyslovujú svoje nápady- kritika aj sebakritika je zakázaná. K nej dochádza v druhej fáze: k analýze .. nápadov". rozvíj aniu. obmenám. V umeleckom procese dochádza opakovane k tomuto po tupu ; na
rôznych časovýc h úrovniach oscilujú impulzy, spätné väzby,
korekcie, etc.
Dochádza k akejsi dialogickej integrácii .,arche" a .,neo",
k oscilácii sui generis. Nemusíme zdôrazňova ť , že vo funkcii
kritika je osobná s kúse nos ť , erudícia. indi viduálna oamäť.
Človek súčasne .. nemôže vyskočii z Dejín". Rcdukcionistický poh ľad na č loveka . na jeho správanie sa. suge roval. že dejiny spo l oč n os ti sú akousi .. posled nou inštanciou" ľuds kej ex istencie ... ultima ratio" jej zmysluplnosti č i absurdnosti. Fetišizácia historizmu (de facto fetišizácia spo loč n osti ) eliminovala
z ľudského horizontu Prírodu a Evolúciu. Kozmos.
.. Kozmické vedomie" neeliminuje Históriu . Ako systém vyššieho radu umožr'luje integráciu Histórie s Evolúciou, s Prírodou. Otvára perspektívu Ducha - univerzálnej jednoty energie a informácie. entropie a ncgcntropic. Antický ,.Logos",
orientálne ..Tao" vyjadrujú hru týchto síl. Umenie je ich ..špeciálnym prípadom'' (kozmický princíp je' univerzá lny, platí aj
na úrovni .. mikrokozmu" -člov e k a).
Autentická kreati vit a vnáša dialektiku Bytia do oblasti
umenia, je zdrojom jeho .zmyslu; kreativita transformuje mnoh osť expresívnych znakov - impulzov premenlivého sveta na
invariantné symboly Univerza . Sugescia svetských sfl vedie
k fetišizácii jedného alebo druhého pólu. Nedávnc príklady
odcudzenej mysle- .. action-painting" versus .. conccpt art '' videné z hľadiska .,brain-stormingu" vedú k záveru, že .. riešenie
nonalgoritmického problému"- to znamená proces tvorby- sa
ani tu ani tam nekonal. Umelecká tvorba má trans fo rma čnú
povahu; spoč íva buď v .,krotení živlov", alebo v .,oživovaní
mftvoly".
.. Vypustiť džina z fTa še" nic je kumšt.
A ,.z prázdneho ani Šalamún nenaleje".
13. HUDBA
Pe rspektíva Ducha implikuje kategóriu "Lásky" - univerzálnu tendenciu k zjednocovaniu . .,Láska" sa stáva ci eľom výchovy. Láska el iminuje inštrumentálne vzťahy ; ani umen ie
v oblasti hudby nemôže byť prostriedkom niečoho , čo je za
ním ... Umelecký zážitok" v hudbe má povahu zjednotenia
s hudobným procesom. Hudba prestáva byť niečím vonkajším,
predmetom. objck10m; stáva sa vnútorným procesom rezonancie . Počúvai hudbu primerane znamená počúvať ju "v sebc" . Hudba preniká do organizmu , modeluj e nielen psychický

a mentálny proces, ale stáva sa komplexným ..spôsobom bytia". Živá hudba v perspektíve Ducha , t.j. nesprostredkovaná
štruktúrami "persony", ,. tieňa" (C. G. Jung) či ,.ego", je vo
ch v íľac h k o n t a kt u s ňou náš modus vivendi . Prostredníctvom kontaktu s naším vnútorným .,arche" vy l aďuje alebo rozlaďuje organizmus, aktivuje alebo tlmí psychickú energiu, intenzifikuje alebo o labuje bio-pole (viď koncepcie prof. lnjušina či koncepcia .,homo electronicus" prof. W. Sedlaka.)
Znejúca hudba je zvukový proces transformovaný ľud skými
činno s ťami : sú v ňom zakódované komplexné , o-dimenzionálne a o-úrovňové operácie- interiorizované či nnosti (H. Aebli ,
J . Piagct). Sme iba na začia tku uvedomovania si týchto faktov
a súvislostí. Jedno je vša k isté, že tradičné pokusy priblížiť sa
k podstate hudby prostredníctvom kategórií tradičn ej teórie
hudby a najmä estetiky nemôžu z principiálnych dôvodov viesť
k pozitívnym rezultátom. Gnozeologizácia tejto sféry je dôsledkom spredmctnenia-umftvenia umeleckého procesu, prenosom scientistických ilúzií o pozn ateľnos ti života in vitro do
sféry umenia. Na druhej strane pokusy o výklad zmyslu umeleckého procesu pomocou odkazov na realitu , k existenčným
zážitkom či anekdotám z mak ro-sveta, eliminujú to podstatné:
moment tran sce nd e n cie tejto roviny. Zastierajú int eg r áci u impulzov z nej, (intuícia, archetypy). Zastierajú
podstatu tv o rb y.
Stretávame sa v týchto prístupoch s príkladmi alienácie;
,.ego" sa tu prejavuje ako dezintegrujúca, redukcionistická .,dia-bolická" (diabolská) sila. Ratio v jej područí vedie k aktom profanácia sensu stricto.
14 . HUDBA (2)
Prostredníctvom hudby sa stretávame s č lovekom : s j e h o
,vedomím a s jeho m ys lením. Hudobnéoperáciesúfunkciou jeho mentá lnych procesov prepojených s ostatnými psychickými procesmi: za nimi je vedomie, jeho konkrétny st up eň
prepojenia s vrstvami nevedomia (,.arche") a obsahmi podvedomia. Ich polarita je zrejme zdrojom s u gest í v n ej s i ly autentického umeleckého procesu; jej absencia- dôsledkom blokády integrujúcich a oživujúcich síl .,arche". Môže byť vyvolaná konniktmi v podvedomí (,.nečistým svedomím"), úzkosťou , strachom (,.inter arma silen t Musae"). V hudbe sa potom
nemanifestuj e živý ,.Logos" - regulácia je zredukovaná na
.,hudobnú logiku", na prejavy hudobného ,.všed ného myslenia" a ..vkdného vedomia". Už nedominuje ,.arche"- reprezentácia Mysterium života - Bytia ; dominuje .,super-ego",
..vonkaj šia autorita" (Krishnamurti) - reprezentácia svetskej
moci. Máme tu do či n e ni a s akýmsi .,para-umením" či .,quasiumenfm" zredukovaným na profesionalizmus ltzv. kritika potom hovorí o .,štýle", o .,dokonalosti". o ,.zmysle pre formu",
o ,.č i s tote " etc; alebo otvorene- o epigónstve a akademizmc).
De facto ide o prípady odcudzenia.
,. Ume lecké vedomie" sa prejavuje .,hudobnými metaforami", ,.hudobnými paradoxmi", transgresiou všednej skúsenosti , zovšeobecňovaním konven čných .. patterns". Ako prejav
iba intuitívne u c h opiteľnej komplexnosti prejavuje sa potom
v hudbe akási .,metakauzalita" a ,.metalogi ka", ktoré transcendujú lineárnost' všedr.ého myslenia (J. Charvat), zotrvač
nosť ., percepčných kategórií" (J. Bruner) a stereotypy .,všedného vedomia" (F. Zich). Autentické umenie prostredníctvom tvorby sensu stricto transcenduje rovinu profesionalizmu.
.,Umelecký zážitok" je dôležitý preto, že regeneruje schopnos ť vnímať realitu ako .,intenzívnu realitu" (Gy. Lukács) ,
oč isťuj e percepciu od stereotypov... Umelecký zážitok" je zážitkom stretnutia so ,.záz r ač n osťo u " (D. Hofstadter; K.
Hájek a l. Havel). Orientáciu v umení sťa žuje absencia zrelej
te ó ri e umeleckej tvorby . Muzikológia- teória hudby aj estetika - je dodnes determinovaná kategóriami klasickej vedy,
redukujúcej umelecký proces na spredmctncné ,.dielo", redukované ešte raz na zápis, partitúru. Zlepšenie musí prinie s ť
nová katcgórizácia, kde také pojmy ako .,štýl", ,.forma" , .,dielo", ,. krása" etc. by doplnili pojmy vyjadrujúce väzb u art efakt u s proce so m t vo r by , s č l ove kom , s úrovň ou je·
ho vedomia a myslenia.
Existujú zrejme: hudba ako médium .. umeleckého vedomia", hudba ako médium emócií, hudba ako médium fantázie
(stimulácia fantá zie); existuje zrej me analogicky hudba ako
médium vôle, intelektu , hudba zameraná na exploráciu , experiment (v ktorej dom inuje .,zv ídavosť"), hudba, v ktorej dominuje hra; existuje hudba pre relax, oddych, úžitková hudba ,
zábavná. stimulujúca eroti ku. se ntiment ; ex istuj e .. backgroundmusic" . To všetko· zastiera tradičn á teória a estetika. Uvedené aj neuvedené typy hudby- spôsoby ge nerovania hudby, by
sa mali profilova ť aj vo výchovnom procese aj v uplatňovaní
hudby v spoločnosti.
15. FAKTORY KREATIV ITY
Pozastavili sme sa dlhšie pri problematike hudby a tvorby
v hudbe. Chceli sme aspoň naznačiť , že hudobné médium je
jediné sui generis- pôsobí na všetkých úrovniach ľudského organizmu , ľudskej bytosti. Tak ako celý text , maj ú aj tieto poznámky polcmický charakter: chcú upozorni ť na tie aspekty
hudobného média , ktoré boli zastreté tradi č nými koncepciami. Pokúsime sa zhrnúť:
- redukcionizmus doviedol k· re i fi k á c i i (zvecneniu) hudby ,
naučil nás vidi eť živé hudobné procesy cez kategóriu ,.diela",
"opusu", .,skladby"
- hudba sa tak ocitla v oblasti predmetov, no súčasne bola
zdôrazňovaná-abso lutizova n á ,. špecifick o s ť " týchto predmetov , hudba sa nám javí ako akýsi záhadný "izolovaný systém" (hoci gnozeologickým truizmom je, že "izolované systémc neexistujú")
·_ relácie medzi ním a ľudským svetom vymedzovali kategórie
estetiky, s kategóriou "krásy" či nikdy nedefinovanými "zákonmi krásy" v čele
- k tradičnému pohľadu na umenie patrí napokon "samozrejmosť". - názor, že umenie je paušálne záležitosťou tvorby;
umenre a tvorba sú chápané ako synonymá , čím došlo k akejsi
fundamentálnej , ontickej ni ve l i z á ci i .

.. Zákonitým" dôsledkom tohto stavu veci je súčasná shuá·
cia; ituácia umenia v škole je iba symptómom celkovej dezorientácie.
Univerzalistická paradigma je v tejto situáci i .,Ariadninou
niťou" -vedie nás von, odhaľuje začlencnosť hudby do sveta.
Nielen do kontextu spoločensko-historického, ale súčas n e aj
do kontextu prír o dno-kozmologick é ho.
Táto za čle nenos t' spočíva v to m, že aj umelecké médiá sú
ob l asťou. v ktorej sa prejavuje dialektika ncgcntropic a cntro·
pic, ..života a smrt i" ... kozmosu a chaosu" ... yang a yin '·. Pre·
javujc sa ako vzťah tvorby a n apod obňovania . autentickosti
a alicnácie, origi nálnosti a banality, slobody a poslušnosti.
Umenie je prepojené s realitou. so svetom, s Bytím pomocou
takých kategórií ako č inn o ti, operácie. myslenie, vedomie.
Tie môžu byť tvo rč i e- alebo nic. Viac - alebo menej. Od in·
tcnzity a hfbky tvorivé ho procesu (viď .. hfbka vedomia'') závisí
poloha artefaktu na ose .. ncgcntropia - en tropia". Dialektika
týchto pólov je spol oč n ý m menovateľom vše tk ých fenoménov
Univerza - aj umeleckých. Cez ňu je umenie zač l enené do
kontextov Univerza- sveta- reality.
Nebude od veci u vedo miť si, že na pôde umenia sensu strie·
to - na pôde autentickej tvorby v hudbe je možné nielen de·
monštrovať ,a le pc s tovaťna s l edujúce faktory kreativi·
t y:
- prirodzenú "zvfdavosť"
- tendenciu k explorácii ("čo to spraví, keď .. . ?")
- schopnosť autenticky vnímať daný fragment reality (hudby),
daný systém etc., t. j. nepozerať sa na veci "cez okuliare"
naučen ých , zvonku naprogramovaných schém, inštrukcií,
pojmov, kategórií etc.
- schop nos ť v nímať veci celistvo a v kontexte celkov vyššieho
radu
- tendenciu systémovo myslieť (R. Berger, E. Kindler) ..Netzdenken"
- tendeciu ope rač n e mys l ieť na úrovni tvarov ("Gcstalt")
- sc hopnosť vnímať rozpory, disfunkcie , problémy
- tendenciu rieš i ť odhalené problémy
- schop nosť rieš iť ncut ilitarist ickl( ... ncpragmaticky" prístupo·
vat' k riešeniu
- tendenciu rob iť experimenty a myšlienkové experimenty
- schopnost' bezprostredne v nímať "expresívnosť" (R. Ruyer)
a zmysel (1. Zinčenko, E. Neumann) veci, procesu, situácie
- zmysel pre hru (hra v psychologickom zmysJe, rozhodovanie
podľa stanove ného súboru pravidiel, bez strachu , že spra·
vím chybu; dôležité, aby sa nevytvoril obranný postoj)
- tendenciu "byť" oproti egoistickej tendencii .. m ať" (E.
Fromm)
- sc ho pno s ť kooperácie (Ch. Schwabe)
- schopno sť a návyk koncentrácie pozornosti
- sch opnosť a návyk meditácie (stavu trvalej koncentrácie na
bezprostredný kontakt s daným predmetom či procesom {t.
zn. s vyJúče ním individuálnej pamäti emócií a najmä verbál·
neho myslenia)
- metaforické myslenie, prekračujúce obmedzenia lineárnej
logiky a. kauzality (meta-logika , meta-kauzalita, meta-gra·
matika)
- zmysel pre mnohoúrovňovosť a mnoho-dimenzionálnosť re·
ali ty
- zmysel pre ,.bio-logiku., a "bio-gramatiku" (oproti "nekro·
gramatickým" a .,nekro-logickým" schémam všednej reči
(K. Nandraský)
- akceptáciu ale aj vytváranie situácií-úloh aktivizujúcich
.. vhľad" a intuíciu (t.j . také, pre ktoré nemám algoritmus)
- .. dialóg" s predmeto m záujmu {t. zn. n e vnucovať paušálne
apriórne schémy, operácie, techniky etc.)
- špecifickú p ychohygiénu- sch opnos ť byt' sá m. chopnosť re·
zignácie, obetavosti, pokory etc.
- schopn osť tran sce ndovať rovinu "ego" - uvedomovať si, že
neplatí: ,.ja píšem". ,.ja maľujem " etc, ale že platí: "to je pf·
sanie", "to je maľovanie" etc.
Uvedené tendencie a schopnosti boli v kontext e tradičn ých
ko nceptov výchovy k umeniu prítomné iba latcntm·. Ich arti·
kulácia mení túto latenciu na evide nciu a prenáša jej obsah do
rovin y v š co b c c n ej metodológie výchovy (nielen 'ýchovy k
umeniu). Predpo kladáme totiž m ož n os ť tr an s f cr u k rc at i·
v it y (jej fakt orov) z oblasti umenia do oblasti životnej praxe
-a viec versa. Iba na tej to báze nadobúda reálny zmy~ cl trans·
form ácia výchovy k umeniu na výchovu umením. Ci : rom je
totiž- ako sme to už zdôraznili -výchova .. kultúrneho člove
ka". Dodajme. že len a vý lučne škola <>ricntovaná tým.o smerom by sa stala element om ,. K u l túr y ...
(Pok račovanie v budúcom č ísle HZ)
Opral'&

V prvej časti materiálu (HZ č . IO) sa vyskytlo niekolko tl ačových chýb:
podtitulok má správne znieť Prolegomena ... ; v 2. kap., 3 odsek, ~. veta
miesto vzhlad má byť vhlad; predposledná veta tej istej kapitoly má
správne znieť: ... ostáva naša téza o akultúrnosti školy v platnosti ... ;
v 4. kap. predposledný odsek. 9. riadok má veta správne znieť: . .. jcdi·
nec v súkolí inStitúcií a organizácií ... ; posledná veta 5. kapiroly rm
správne zn ieť: Totalitný systém a kultúra sensu stricto sa navzájom vy·
lučujú. Autorovi i č itatcrom sa os pravedlňujeme .

