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Kaajnácnejším hosťom tohtoročného festivalu Pražská jar patrila legendárna osobnosť sntovej hudby Leonard Bernstein. Pod jeho taktO\ kou 
odznela na 7..Ú\'erečnom koncerte BeethO\'Cno,·a 9. symr6nia. 
Na snímke ČSTK je prezident Václuv lla,•cl v rozhomre s umelcom počus stretnutia nu Pružskom Hrade. 

Konvergencie nekonvenčnosti? 
Druhý májový víkend tohto roka hol I CI · 

mmom ~tretnutia nonkonformných divadcl
nych. hudobných a hudobno \cénických 
združení. sku pín a sólistov. a 'poločncj 
pôde. pod ~poločným titulom Konvergencie. 
zazneli projekty Trasmusic comp.: ..... otvo
rencho variabilného telesa. pô\nhiaccho 
v aku\lickcj . hudobnej a audiovizuálnej \fé rc 
1 zaujme rozvíjani<~. prehlbovania a presaho
vania hraníc umeleckej konvencie ..... (progr. 
hullctin) . Ospalého pohybu : 
postindu.,triálncho súboru . ktorý sa v po~ led
nom období preorientoval na ncnrtndoxn(l 
filozofiu - od ambientncj hudby po teraj~iu 
agrcshncj~iu tvaro(ho)vo,i ..... . Tei Break-u: 
•... mladej poľ.,kcj džezovej skupiny. na 
ktorú má silný vplyv blues. reggae. soul. 
rock. pun k a oricntälna hudba ...... Mii Za
btlky .. ... mladej s l-. ladatcľky. ktor:'t patrí 
k najväč\ím objavom rakúskej a mo.lno po
ICdai. ic i európskej hudobnej scén) po,lcd
nych rol-. ov ... .. . Eduarda páčila ..... kl;íve
'i'tu a sldadatcfa .. :·. Karla Wi lhelma Krbu
laca .... rakúskeho multiinštrumental istu 
a 'peria listu na dvan:ísit6nov(t hudbu ...... Ti
bora zomzoa ..... maďarského nautbtu 
a 'kladatcla. ktorý ai-.o spoluatkladatcľ .,ku
piny .. 180" participoval na Lí1.kaní weto/nä
mo~ti tejto .. minima l" form ácie ...... h y 8it
lovcj ..... speváčky. huslbtky. skladatcl'ky 
ovplyvnenej cigánskym. moravským a \ lo
vcnským folklórom ...... Mariána Vargu .... . 
khhesbtu a skladateľa. legendárnej a dote
raz najvýraLncj~ej osobnosti slovenskej hu
dobnej scény ...... Jána Jiráska ..... ktorého 
komorné skladby. detské zbor~ a elektro
akustická hudba sa hrajú v po-.lcdnej dobe 
l' Rakúsku . Japon~ku ... .. . 

Popri hudohn)•ch. improvizačných a hap-

pcningo' ~·ch ak th itäch týchto zdruicní 
a jcdnot livcm O\ lovi li brati~lavs l-.é puhlil-.um 
i Sloven\ké gajdo~~l-.é združenie a divadelné 
7(hi-.upcnia Teatr Ó~mcgo dnia (Poľsko) a di
vadlo Balvan (Bratislava). 

Uí letmý poh l'ad dO .. inventára" ak térov 
namačoval (a podujatie potvrdilo) výra1nú 
kvalitatívnu difercnci;íciu záuj mov. cieľov. 
poetík a techník. Domnievam a. ?e tento 
fak1 nedovoľuje predo•.trici rcncxiu poduja
tia tradičným rcport:'lino-naratívnym spô~o
bom (najmli ak ~i uvedomíme. že možno't' 
narácie retultujc nielen l iMcj .. monolitnns
ti" tvorby. ale i lO ~tabilizovaného kri tcri <Í I
ncho '>\~tému daného tradíciou). ale .i:e treba 
hl ada( platformu. na ktorej b) sa nám pre
zentované dostalo do i'llého kontextu . do rc
lačného (nie le n analytického. ale i hodnoto
vého) pol'a. Je to odveké poku\cnie byt' oh
jckthnejší. \kromnej~ie povedané. b)t mc
nej subjel-. tívny. l rcba v~al-. dodat. .lc pôjde 
o alternatívum a nic dcfenithum . 1-.toré ak
ceptuje i iné cxplil-.äcie . poi-.iaľ jej argumenty 
prcnikn(t hlb\ ic do povahy veci. 
Natnačil platformu. 1 ktorej by -.mc do

'>peli 1-. n~jcktívnej~iemu uchopeniu tohto 
trojd1'o' ého Gc~amkun~twcrku . ptedpokla· 
d:í podla mňa odpovedal . na dve otálky. 
resp. l nich vypl)vajítce podotá1i-.y: l. V čom 
bolo toto podujatie konvergenciami? 

2. V čom 
bolo toto podujatie nekonvenčné. alebo 
presncJ ~ic . čo (a či) bolo v projektoch tohto 
podujatia .. nekon,enčné". 

Prl"á ouí1ka zrejme \ Ôbcc neprekvapí. nd
povedal na ti tul podujatia . resp. pouvažo,at 
o •'om nic je ncpochopitclné. Druhú neim
plikuje '>Íce titul. no túto intencia (nci-.onven
čno\t i) hola mo.lnn (tal-. 1 bulletinu ako i od 

prvého tónu poduja tia) d tc očividnejšia ako 
intencia konvcrgcnctí. My'>lím . ic odpoveď 
na tú tu dvoj1cu p1ohlcmo' . na prv) pohľad 
.. ncproblematicl-.ých". banálnych. či naiv
ných je kl'účová i z axiologického hľadisl-.a. 

Ci u? bol titul Konvergencie viac. či menej 
prcmý~ľan). alebo prosto intuitÍ\ ny. vy,tihol 
každopádne jednu charal-.tcrbt ickú črtu -
tendenciu 1hli.lovania. a to nielen singul;írnc
ho. ale mnohoúrovrio, ého. mnohovrstvové
ho. Išlo o konvergencie: 
- v nímci programového celku - zbli,ovanic 

hraničn ých projektov l diel ne audiovituúl
nych tcmporálnych umení 

- v rámci kompolic~no-technick)ch prí<, tu
pov jednotlivcO\ a sk upín - ''iacmcnej di 
fttl.nc artprodukty Tibora S1cnvôa (mini
mal music- elek tronick{! hudba) . Eduarda 
p:íčila (tradičná technicko-zvuková trak

titcia nú'ltroja - elektronická hudba ., mini
mal tendenciami) . o ... palého pohybu (mi
nima! - .. populá tna" hudba). Mariána 
Vargu (moderna 20. -.toroči a - c)cktro
nick:í hudb:1). Tie Break-u (dže1 - minimal 
mu.,ic). No a samolľcjmc polyfúmc. 'Cé
nicky a happcningovo zamý~l'ané \ 1-.ladby 
Tran.,mu<.ic comp.. Iii Zabelk). Karla 
Wi lhelma Krbavaca a lv) Bitto,cj . 

- v nímci \!Why prihlííll .,a t) mto podujatím 
a takými to podujatiami k európskemu 
mnohovrstvovému ku lt(trncmu (hudobné
mu) poľu . pre ktoré u/ dávno neplatí iba 
lindrna žánrová diferenciácia. ale omno
ho prepojcncjšia platforma. ktorej pc t· 
rost '} rastá viac z lll!~ licnkovo-cstetid.cj 
plurality cieľov a zúmcnw. 

- v nímci 1hližovania a akcentovania hierar
chicky .. nižších" kategôrií. digresných ja

pol-.račm a nie na .'i. \ trane 

J 
JOAN BAEZOV Á 
tentokrát 

dohrala 

koncert! 

.. U> po mne na pódiu strieľali . ale aby mi 
niekto vypol mikrofón - to sa mi ešte nestalo 
a nikto si to nedovolil !" Takto reagovala Jo
an Baczovä po svojom Pľ\•Om vystúpení 
v Bratislave v roku 19!l9 počas Brati ., lav~kej 
lýry. Túto popredná svc tov:í folkov{! spevúč
ka . znäma a neúnavná bojovníčka za ľudské 
práva. demokraciu a slobodu všade kam prí
de. hovorí pravdu , bojuje za práva utláča
ných. Totalitný režim s tým súhlasil. pokia!' 
kri tizovala niekde v zahraničí a súhlasil 
s i\ou. keď to bolo za ľudské prúva trchärs 
v Juhoafrickej republike . či proti ra~izmu 
v Chile . Ale akonáhle začala hovoril o na~ich 
problémoch a dokonca poldravita Václava 
Havla v hľadi sku a ostatných členov Charty 
'77. holo zle-nedobre a výsledok všetci po
znúmc ... 

A tak takmer po roku prišla Joan Bae1ová 
dospieval svoj koncert. Hoci s:íla nebola taká 
prcplnená ako vtedy. už po prvých tónoch sa 
tlieskalo. Z avizovaných hostí vystúpil len 
Vladimír Me rta. s ktorým si Joan zaspievala 
dve '>k ladby. Od Ivana Hoffmana dostala ru
žičku ~lobodného Slovenska . A do tre tice aj 
minbtcr kult(try Ladislav Snopko. vtcdaj ~í 

dramaturg koncertu . na ktorom vy<,túpila 
Joan počas Lýry. jej teraz venoval kôš ger
ber. 

Mali sme možnost počut' skladby . ktoré aj 
pred rokom. Obľúbcnít pesničku Lecha Wa
l<;.,u Gracia alavia . jeden song od Bulata 
Okudžavu spievaný po rusky. č i starú ľudovú 
pc~ničku Ramblc Gamble. Veľm i pôsobivo 
vy711cla Lennonova Imagine či prvý prfdavok 
Oh Freedom. Konečne sme si vypočul i s cc
lou kapelou (na Lýre len akusticky kvôli zá
sahu) Donna Donna . i-.t01ú si zaspievala tak
mer ccl:í hala na Pasienkoch. Joan Bacwvä 
keď ~iahnc po akejkoľvek téme. poslucháč 
jej uver í. pretože ju podá presvedčivo 

a pravdivo. 

Text a foto : -ick-



Pod názvom .. Budeme podporovať slabšie
ho" vyšiel v 10. čísle Hudobné ho živo ta roz
hovor s Ing. A . Miglierinim, riaditeľom od
de lenia ekonomiky a VTR na MK SR , v kto
ré ho ťažiskovej časti sa menovaný pán o tiera 
o Slovenskú filharmóniu a o jej spoluprácu 
so zahraničným partnerom. Zámerne volím 
výraz .,otiera"- pochybujem to tiž, či nesúro
dá, podráždene lade ná textová spleť , kde sa 
do jedného radu kladie misa šošovice, pá n 
Heymann, nahrávanie za 3 DM, čierna káva, 
Slovart i návšteva Viedne , dokáže čitateľa 
zmysluplne orientovať, o čo vlastne pisateľo
vi pri jeho výpade proti našej prvej koncert
nej ustanovizni išlo. Neskrývam, že som člo
vek priamo na problematike zúčastnený. a 
ta k sa mi žiada povedať na jej margo zopár 
viet. Poďme však k meritu veci. 

kraj ín - a to je už čo povedať! Z obchodu , 
profitovali i samotné inštitúcie rezortu minis
te rstva kultúry. Ing. Miglie rini konštatuje , že 
cena špičkového koncertného krídla dnes či
ní viac a ko polmilióna devÍzových korún 
a ta kú čiastku ministerstvo kultúry v súčas
nosti zrejme ne má na nákup k dispozíci i. 
Tvá r' sa , že mu nie je známe , že Slovenská 
filharmónia maj strovské koncertné krídlo 
zn. Boesendorfer získala už ta kmer pred ro
kom - a práve zásluhou spolupráce s firmou 
HNH International. Ing. Miglie rini nazerá 
,.v istých súvislostiach na 'problém inštitúcie 
SF a členov SF", a le ani mu do päty nevojde , 
aby ocenil iniciat ívny postup inštitúcie sa
mostatne uspokojovať vlastné po treby bez 
požiadavky na dotáciu z centrálnych devízo-

úradníci a výkazníci. Ponechajme stranou 
fakt , že sa tu zverejňujú cenové podmie nky 
projektu , čo sa v profesionálnych obchod
ných vzťahoch považuje za neprípustné a ve
nujme sa nie kto rým komerčným zásadám, 
kto ré platia aj pri obchode s kultúrnymi služ
bami . Stavovská hrdosť nie je e konomickou 
kategóriou a ne má s obchodom nič spoločné. 
V podmienkach trhového mechanizmu sa ce
na tvorí vzájomnou dohodou a jej výšku o
vplyvr,uj e vzťah ponuky a dopytu . Otázka 
kúpy a predaja pod cenou č i nad cenu j e rela
tívna. Inými slovami , ak dodávateľ stanoví 
cenu a odberateľ ju odmietne, lebo konku
re ncia mu rovnaký produkt ponúkne lacnej 
šie, darmo sa dodávateľ bude hrdiť tým, že 
z principiálnych či Íných dôvodov nezľavil -

PovedZme si p a du! 
·vých zdrojov. Veď k tomuto postupu nadria
de ný o rgán svoje o rganizácie dnes sám pod
necuje ! Namiesto toho s vážnou tvárou po
núka recept ake jsi inštitucionálnej redistri
búcie, teda typický úradnícky, dire ktívno
-administratívny úkon z minulých rokov, 
ktorý sa zjavne neosvedčil ... C lovek by ne
veril , a ký dátum dnes píšeme ! 

Sú tu však aj ďalšie investície zo strany za
hraničného pa rtnera , svedčiace o tom, že 
dobrá obchodná spolupráca je vždy oboj
stranne výhodná. Slovenská filharmónia po
pri koncertnom nástroji získala od fi rmy 
HNH aj digitá lnu nahrávaciu aparatúru 
SO NY F-1. Štátna filharmónia Košice , ktorá 
so spoluprácou začala v lete 1988, získala do
siaľ koncertné krídlo zn. Boesendorfc r, hu
dobné nástroje v hodnote cca 16.000 DM, d i
gitálnu nahrávaciu aparatúru SON Y F-1 
a príspevok na zakúpenie autobusu (všetko 
prostredníctvom SLO VART u) ; rozsiahle 
techn ické vybavenie nadobudol i Slovenský 
rozhlas a SOCR sa v rámci spolupráce pri
pravuje v auguste 1990 na desaťdňový kon
certný zájazd do Thaj ska a Hong-Kongu. 

cena ostala a k obchodu nedošlo. Kompromi
som je dohodnutá zmluvná cena, kto r(r obaja 
part neri akceptujú . Z hľadiska cenových 
podmienok je pre producenta zvukových na
hrávok irelevantné, za aký minútový honorár 
hráči nahrávajú; rozhodujúca je výsledná ce
na nahrávky. A tu sa do távam k jadru pro
ble matiky. Námietky Ing. Miglie riniho voči 
podhodnoteným zahraničným cenám nie sú 
nové; vedenie O PUSu ich ešte donedávna 
v spore so SLOV ARTom veheme ntne použí
va lo ako argument , naprie k tomu, že inkri
minovaný SLO VART dal k d ispozícii výsled
ky svojho cenového prieskumu rovnako mi
nisterstvu kultúry, ako i nášmu hudobnému 
vydavateľstvu . Z dokumentácie vyplývalo , že 
západoeurópske o rchestre porovnateľnej ka
tegórie (napríklad Bamberskí symfonici , 
Symfonický o rcheste r Bavorského rozhlasu, 
Filharmonický o rchester BRT, Brussel, 
Flámsky kráľovský filharmonický o rchester, 
Philha rmonia Hungarica, symfonické o rche
stre Kolfnskeho či Hannove rského rozhlasu, 
a lebo i Záhrebská filharmónia) nahrávajú za 
rovnakých finančných podmienok a ko Slo
venská filharmónia , ba i lacnejšie. V niekto
rých kra jinách RVHP má západný producent 

POZNÁMKA REDAKCIE: 

o poznanie priaznivejšie podmienky ako 
u nás: za podstatne nižší pe niaz vo volncj 
mene nahráva pre firmu HN H napríklad 
Sliezska filharmónia Katowice, Budapeštian
sky symfonický o rchester či Štá tna filharJDÓo 
nia G. E nescu Bukurešť . Táto skutočnoU 
však Ing. Miglierinimu nij ako neprekáža, 
aby znova , te ntoraz z postu riaditeľa odboru 
e konomiky MK SR naďalej demagogicky 
podstrkával čitateľovi pred nos onú misu šo
šovice ako symbol devalvácie hodnôt sloven
skej hudobnej kultúry. Rád by som vedel, na 
základe a kých argumentov vstupuje Ing. 
Miglic rini do pole miky s dosiaľ najtrva lej~ím 
propagá to rom domáceho interpretačného 
umenia? Má azda v záhrení tucet iných, fi. 
nančnc výhodnej ších projektov? Vo svojej 
dvanásťročnej komerčnej praxi v oblasti zvu. 
kových nahrávok som sa iba jediný raz stre· 
to l s ncskúseným zahraničným producentom. 
ktorý ponúkol za realizáciu cyklu titulov ne· 
primerane vysoký obnos. Pochopiteľne, že sa 
mu nahrávky nepodarilo umiestniť na trhu 
v pr!slušncj cenovej kategórii a jeho niekol· 
konásobne vyššie investície šli dolu vodou. 
Nevyplatí sa partnera preľs t iť . Rýchlo sa zo
rie ntu je a po druh ýk rát už so zákazkou pôjde 
inam . 

Napokon, načo chodiť ďaleko: spoluprácu 
v oblasti zvukových nahrávok so spoločnos

ťou HNH International (predtým Pacific Mu· 
sie) začal pôvodne v roku 1985 O PUS za pod· 
statne nevýhodnejších fi nančných podmie· 
nok ako Slovart. Dôvodom neskoršej zmeny 
dodávateľa bola produkčná nepružnosť a rad 
reštri kčných opatre ní zo strany nášho hudob
ného vydavateľstva. Z tejto skutočnost i je 
zrejmé , že zahraničný partner a kceptoval vyš
šiu cenu za lepší servis. 

Veci sa maj ú celkom ina k, a ko nám ich 
prezentuje dlhoročný pracovník v oblasti 
kultúry. Zatiaľ nevedno, kto rým smerom sa 
vývoj kultúry bude u nás uberať . Veľa zálež( 
na mravnej a odbornej integrite riadiacich 
kádrov . osobností , ktoré samoregulačný po
hyb ume nia nebudú automaticky klasifikovať 
ako pokus o je ho jednost rannú komerciona· 
lizáciu. Mám pocit , že Ing. Miglierini k ta· 
kýmto osobnostiam nepatrí. Nič v zlom, ale 
ak nám aj po voľbách budú o ekonomike kul· 
túry rozhodovať ľudia s je ho názormi a my· 
slením - tak potom, spánombohom, priate· 
lia! 

IVAN MARTON 

Firma ,.Heymann", kto rá Ing. Miglierini
mu tak veľmi leží v žalúdku, sa plným ná
zvom volá HNH International, Ltd. a sídli 
v Hong-Kongu . Je to výrobca nosičov zvuko
vých záznamov s prudkou dynamikou rastu ; 
patrí medz i najúspešnejšie spoločnosti svoj
ho druhu Ázii, má celosvetovú d istribúciu 
a v roku 1989 dosiahla je j produkcia desať
pe rcentný podiel na svetovom gramofóno
vom trhu. H NH International vydáva svoje 
nahrávky v troch základných ed íciách : NA
XOS (štandardný re pertoár symfonicke j 
a komornej hudby, ponúka ný za prístupné 
ceny) , MA RCO PO LO (unikátny o rchestrál
ny repertoár predávaný v najvyššej cenovej 
kategórii) a GOLD FIDELITY (tituly, kto
rých predaj presiahol 100.000 kusov CD). 
V roku 1985 začala firma intenzívnejšie reali
zovať svoje symfonické nahrávky v spoluprá
ci so slovenskými orchestrálnymi telesami 
a ume lcami, prevažne so Slovenskou filha r
móniou , Symfonickým orchestrom Cs. roz
hlasu v Bratislave, komorným súborom Cap
pella Istropolitana , Štátnou filharmóniou 
Košice , resp. s Moyzesovým kvartetom, ale 
i dirigentmi Z . Košlerom , O. Le nárdom, 
O. Dohnányim , R . Stankovským; táto spo
lupráca trvá dodnes. V uplynulých piatich ro
koch sa u nás nahra lo viac ako 200 titulov 
kompaktných platní, zväčša prostredníctvom 
zahranično-obchodnej organizácie Slovart . 
Nie je pravdou, že z tejto spolupráce získa
vali devízy iba hráči ; le n obchodné rozpätie, 
ktoré Slovart z týchto projektov vyťažil v ro
ku 1988, bolo vyššie , ako celoročné plne nie 
priameho vývozu O PUSu (teda podniku , 
kto ré ho zamestnancom bol Ing. Miglie rini 
ešte donedávna) do tzv. nesocialistických 

Ing. Miglie rini tvrdí , že hráči SF predávajú 
svoj umelecký výkon za misu šošovice , na
koľko nahrávanie za 3 DM za l minútu je 
podcenením vlastných tvorivých síl. C leno
via jedného z popredných symfonických te
lies na európskom kontinente vraj stratili 
svoju stavovskú hrdosť, Hm. 

Vždy som mal pochybnosti , keď do proble
matiky zahraničného obchodu zasahovali 

Vzhfadom na to, le pohľad a názory pánol' Mlgllerinlho a Martona na problematiku ko!HI" 
cloaaUzácle nalej hudobnej kultúry sú knqne rozporné, ryzýl'ame spomenuté zalnterescn-. 
né lnitltúcle (OPUS, SWVART, Slol'enskú filharmóniu, ts. rozhlas ako 1\1 SOZA), aby Sl 
k danej otázke l')jadrill. 

Odpoved' Romanovi Bergerovi 
Milý Roman , 
cítim povinnosť odpovedať na Tvoj list, uverejnený 25. 4. 

1990 v časopise Hudobný život č. 9, kde oznamuješ svoje vy
stúpenie zo Spolku slovenských skladateľov . K svojmu roz
hodnutiu si dospe l v priebehu marcovej schôdze Spolku , kto rú 
si označil za bezprecedentnú . 

Moja odpoveď je oneskorená: kvôli množstvu problémov, 
kto ré Rada Slovenskej hudobnej únie, vedenie Spolku, a ko aj 
nový výbor SOZA neboli v stave vyriešiť , vzdal som sa funkcií , 
do ktorých som sa len krátky čas predtým dosta l. Aj preto som 
sa s textom Tvojho listu oboznámil až po zverejnení v Hudob
nom živote . 

Uvádzaš , že Spolok nevie zaujať stanovisko k situácii. kto rá 
vznikla v SOZA . K dispozícii sú dve krajnosti : 

l . súhlasiť s vyhlásením, že ide o problémy ,.kriminálne j pova
hy" a podľa toho jednať, 
2. obhajovať doterajší spôsob vyúčtovania auto rských honorá
rov. 

Ak zvolíme prvú kraj nosť , zna mená to. že ľud í, ktorí rozde
ľovali honoráre, treba súdne stíhat', tých, ktorí honoráre do
stali , treba ž iadať o ich vrátenie , atď. Ale kto zaručí , že práve 
dnešné rozhodnutie o rozdelení honorárov bude definitívne 
a spravodlivé? Môžu akési tabuľky rozhodovať, kto dosta l prí
liš vera , kto spravodlivo a kto málo? Bude niekto brať do úva
hy, že rok 1989, za kto rý sa prejednávajú výplaty honorárov, 
prebiehal ešte v znamení socialistickorealisticke j to tality? Ako 
to bude brať do úvahy? Kto ponesie zodpovednosť za to, že 
práve t f skladate lia. kto rí v uplynulých rokoch a desaťročiach 
niesli kožu na trh s vedomím. že kvôli tomu budú mať na roz
d ie l od tých prispôsobivejšfch le n ako-ta k na živobytie , že prá
ve oni budú dnes, v slobodných podmie nkach trpieť hladom 
a núdzou. ak si popri kompozícii , kto rá ich už definitívne ne
uživí. nenájdu prime rané zamestnanie? Azda nestačí trpká 
skúsenosť. ktorú zažili niekto rí ume lci obvine ní po r. 1945 
z kolaborácie . azda nestačí to , čo zažili toľkí z vás por. 1969? 

D ruhá krajnosť je celkom jednoznačne vylúčená kvôli do te
rajšej preferenci i tzv ... ideovosti" niektorých skladateľov. Ale 
aj medzi nimi by boh;> treba rozlišovať. Ale nie iba tu vidím 
problé m. D ramaturgia koncertného života a rozhlasového vy-

sielania, ktorá je zdrojom auto rských honorárov, sa celkom 
záme rne vyhýbala tomu, čo bolo "ťažké, príliš mode rné , ne· 
zrozumiteľné" z i d e o v ý c h dôvodov. A dnes? Dôvody s(t 
iné , ale dramaturgia stá le rovnaká. A tak slepá spravodlivost 
znovu vedie k tomu, že ľahko prístupné , " komunikatívne" 
diela majú za následok le pšie honoráre. Predpokladám, že 
súhlasíš so mnou , že obidve tieto krajné riešenia sú nemožné . 
A ko skladateľ vidím riešenie jediné: upozorniť kompetentné 
miesta na krit ický stav a ďalej sa venovať kompozícii aj za ce
nu ťažších podmienok k práci. A to som urobil. 

.. Naša doba potrebuje pozitívne činy . Prebrať sa z leta rgie ." 
Plne s Te bou súhlasím. To je však možné vtedy, ak každý 
z nás hovorí za seba , nie za o rganizáciu. Za organizáciu , kto rej 
členovia majú tak dive rgentné názory, hovoriť nemožno. Ak si 
to myslel a ko výčitku voči mne , myslím, že ne máš pravdu. 
Vyššie spomenuté problé my som spomínal už viackrát , i na 
stránkach toho to časopisu , a vždy bez odozvy. Ale aj ja by 
som sa mal opýt ať Teba, či bolo pozitívnym činom, keď si v de
cembri odmieto l kandidovať do funkcií v Spolku. 

Ak som po piatich mesiacoch hekt ických a navyše bezvý
sledných j ednaní zložil funkcie, bolo to preto , že som v spomí
naných konn iktoch necítil podporu väčšiny skladateľov a zo 
strany interpretov a muzikológov skôr nesúhlas. Ale to j e už 
zrejme iná kapitola. No doslova ma rozčuľovalo, že po celý ten 
čas som sa nedostal ku korektúram orchestrálne ho materiá lu 
svojej 4. symfónie , kto rú som napísal pred vyše ôsmimi rokmi 
v situácii , o ktorej Tebe nemusím veľa rozprávať, a do teraz ne
bola predvede ná nie le n pre svoju "prílišnú" modernosť 
a dfžku . ale i kvôli textuJ. Mihalkoviča , ktorý v nej je a kto rý 
hovorí i o tých pozitívnych činoch i o tom mlčaní. Ako situácia 
ukazuje , symfónia nebude predvedená ani v týchto nových slo
bodných podmienkach ... No a najviac ma rozčuľovalo , že svo
ju prvú omšu . ktorú som po dlhoročnej príprave začal písať 
koncom roku 1988, som nemohol kvôli tomuto všetkému do
končiť . 

.Ale te raz už môžem. 
Preto som sa s odpoveďou ta k oneskoril. Pros ím Ťa , prepáč 

mi to. Želám T i všetko najlepšie. 

VLADIMÍR BOKES 

'Vyhlásenie B. REŽU 
V pos~ec~_. 6ue sa obja,ilo vlekol'ko lal'ek!W ..a 

... aalldl alektorýeh popredných orchestrov v IMIIIIIII 
• tzv ... ~ ... Takáto llnnost je pn:ttiz~IDaá. 
....... lltf •udobafd nahrál'all ' tjdato sú,islc»St~ICII 
Ile so ňetkfall prim)'IRI no1111 .. 1, nal'l'hol10111 • ...,._.. ... 
notllveom. aby aulorol' ~lalnkol' a prfsluiné lasoplsy a 
lalovall pre poruienle * ll obllanskeho zákonnftua na 
nuosolm~L 

Hans l'On Bil low "pri práci" - silueta od Scbllessmanna 

OPRAVA 
~_ ll . čís le HŽ sme uverejnili výsledky sú(aží slovenských konzcrvató
r.u . V hre na organe.< l . skupina) vypadlo meno Moniky Malcovej z ko
štckého konzcrvatóna - 3. cena a v 2. skupine tej isrcj súťaže sa k oce
nenému Ternóczkcmu omylom miesto Košíc dosrala Bratislava. Prosí
mc ctených čit~ terov, aby ~i ~oplnili i meno Mária Sedláka (Košice), 
krorý v l. skuptne husrovCJ su(aže dosra l čcsrnč uznanie. Postihnut)m 
sa týmto ospraved l ňujeme . 
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MDKO 
apríl 

Ak v súvislosti s prvým organovým koncertom v Blumentál
skom kosto le odzne li výhrady orga nizačného i d ramaturgické
ho charakteru . aprílový koncert. na kto ro m účinkoval Franz 
Ldlrndorfer z Mníchova. poskyto l p riamo vwr toho. a ko má 
takýto ko ncert vyznie i . Úvodom to bolo majestátne (i keď prí
M masívne) .. o rga no pleno" v Pre lúdiu a ftage c mo l BWV 546 
J. S. Bacha. Krása sólových registrov sa uplat n ila v C ho rá lovcj 
fantázii J. L. Krebsa . Nemenší úspech mal umelec so známo u 
Mozartovou Fantáziou f mol. malým hudobným skvosto m . 
ktorý dokonale využíva širokú paletu nálad od hravo lyrických 
ai po dramatické. Vôbec ... dávkovanie" ko ntrastov v celo m 
programe bo lo príjemné a max imálne pô~obivé. V Malom ho
bojovom ko ncerte J . H . Kncchta chcel interpre t demonštrovať 
schopnosť organa reprodukovať aj koncerty ra no klasicbtické
ho ~týlu , virtuozitu sólového nástroja a .. orchestrá lny" spric
lod. Bo lo zaujímavé s lcdovai mieru úspešnosti ta kého poku
su; vyznel vkusne. elegantne. i keď trochu jednostranne. veď 
napokon išlo len o kvázi .. dychový'' o rcheste r. U me lec pre
svedčil aj virtuózno u a účinne vygradovanou 2. sonáto u 
M. Regera. Najhlbší zážitok však zanechal svojím improvizač
ným majstrovstvo m . najmä záverečnou improvizáciou na slo
I'Cnskú marianskú pieseň , zná mu publiku , no v zahra ničí ne
známu. Táto skutočnosť totiž naj lepšie presvedčí poslucháča. 
te skutočne ide o improvizáciu a nic o predvádzanie hudby 
z vždy použiteľných mot ívov. p re fabrikátov. Coraz odvážnej
líc variačné fo rmy priam vyráž<~li d ych , o becenstvo prežívala 
pocity ako pri produkcii povrazolczca na vysokom lane. Bol to 
nádherný zážitok, mo hli by mc povedať, že naše publikum sa 
dostalo do ko ntaktu s celkom novým druho m kultúry, so sve
tom komplexného o rganového umenia , kto ré dýcha st á ročia
mi a má svoje sugestívne . podmanivé čaro . Aj takýto ko ncert 
je súčasťou návratu do Euró py. 

LAD IS LA V DÓSA 
• • • 

Gloria Del Canlores S nímka archív Hž 

Vcfkonočná atmosféra výrazným spô obom ovplyvnila a po
znamenala aj cyklus ko nce rtov M D KO. 9. apríla sa otvori li 
vráta ko tola Blumentál. aby privíta li mo hutné davy záuje m
rov o prvý z dvojice veľkonočných koncertov. Pod veden ím 
Wodného umelca I:udovita Rajtera prcdstúpili pred celkom 
ob~adené auditórium hráči Stá tneho komorného orchestra Žili
Dl, členovia Speváckeho zboru mesta Bratisluvy priprave ní ich 
hlavným zbo rmajstrom Ladislavom Holáskom, sólisti Imrich 
Szabó (organ), Simona Saturová (soprán), Marta Beňačková 
(all), Attila FOiôp z Maďarska (tenor) a Juraj Peter (bas). Dra
maturgia koncert u ťažila výlučne z tvorby Jo hanna Sebastia na 
Bacha. Funkciu majc\tátnej intrády splnila známa párová 
kompozícia Prelúd ium a Fúga h mo l BWV 544, predvedená 
Imrichom Szabóm . Pre i nterpretačný profil mladého organistu 
je charakteristická triezvosť. zasahujúca všetky pa rumetre je
ho výkonu . Hoci akustické dispozície Blumentálu prajú po
dobnému typu koncertu . hra Im richa Szabóa oscilovala o ko lo 
dynamického a výrazového st redu , nenárokovala ~ i na ex trém
ne stavy a polohy, bola ~kôr meditácio u ako zvukovou laví
nou. Možno chýbalo viac životadarnej miazgy, viac volumenu. 
čo však pa tt r do sféry rýdzo subje ktívnych pocitov a názorov. 
Organ znel v chrámových priestoroch v podstate aj pred zá
Hatnými zmenami v Ccsko-Siovensku , atraktívnou novinkou 
bola realizácia Bachovho Veľkonočného orató ria. Nové akus
tické možnosti a vlastnosti katedrály istotne postavili najmä 
vokalistov pred neľahký problém vyspori<~dať sa s o tázka mi 
tvorby tónu, dynamickej profilácae, frázovania, práce s dy
chom. atď. Najostrieľancjšou harcovníčkou v teréne tzv. sta
rej hudby je spomedzi štyroch sólistov asi Marta Bcňačková, 
sólistka súboru Musica aete rna , teda súboru expertov naslo~o 
vzatých. Marta Beaiačková pok račuje vo fascinujúcej gradácii 
vretkých interpretačných kvalít a pozitív. Do ko na le adaptova
la svoj prejav do špecifických podmie no k a upútala nezvyčaj
nou mäkkosiou, sýtosťou, umným naráb<Jním s dychom , cel
kovým interpretačným intelektom. V horšej ituácii sa ocitli 
dvaja .. debutanta"- Simona Saturová a Juraj Pe ter. Sopranist
ka už takisto prešla krMom v p redvád zaní hudby starých dôb, 
predsa však úlo ha Má rie Jacobi v Bachovom o ratóriu jej .. p rc
rá~ tla cez hlavu", hoci vôbec ne upieram mladej speváčke ma
ximálne na~adenic a evidentné techn ické a výrazové možnosti . 
Vzhľadom na fakt . že ide o typovo odli šný interpre t ačný pro
fil. Juraj Pete r predviedol v rá mci zúženej plochy niekoľkých 
recitatívov a an ámblov šťavnatý výko n. Občas pri~lo k situá
cii. ktorá prezrád zala neskúsenosť poslucháča bratislavskej 
VSMU v o ratoriálno m speve. avša k celkový dojem nebol ne
gatívny. bo l skô r povzbudzujúci a perspekt ívny. Na margo 
spevu Att ilu Fíi lôpa vari len toľko. že bol pre ma'la utrpením a 
te som vôbec nezávidel jeho kolegom v a nsámblových scé
nach ... H udobníci SKO v ničom nezaostali za svoj im štandar
dom. akustika Blumentá lu vari napomo hla pri nie kto rých rc
tuiiach v synchro nizácii alebo intonácii. celok bol priemerný. 

Za dirige ntským pultom st:íla legenda slovenského hudobného 
umenia. domnievam sa vša k. že výsledný efek t hol skôr z;ípa
som všetkých zúčastnených individualít ako integrovaným or
ganizmo m . Dr. Rajter však neustále vyžaruje o ko lo seba 
fluidum b ri la ntnej profesiona lity a ľudskosti a tým určite moti
vuje a in~piruje nie len hudo bníkov. ale aj publikum . 

• • • 

O týždeň po stretnut í v Blumcntáli sa ocitli v centre veľkonoč
ného diana Klarisky. Intímne priestory kostola patrili v ponde
lok 16. apríl a hosio m zo Spojených št<ítov amerických. e kume
nické mu súbo ru G loriae Dei Cantores. Nemie nim sa rozpiso
vať o to mto podujatí. nakoľko ho poklad;ím viac za prejav ko
munikácie v oblasti príliš háklivej a krehkej. v oblasti duchov
nej . Hostia spoza occ;ínu pod vedením dirige ntky Elisabeth 
C. Pattersonovej spl nili svoj u symbolickú funkciu a akce ntova
li humanistické posolstvo. kto ré by ma lo tvori i jeden z p ilierov 
každej filozofie . Pro fesio nálne zdatný. sympatický sú hor stihol 
načrieť do klenotnice svetovej vok;ílncj tvorby od čias grego
riá nskeho chorálu až po J anáčka a amerických skladateľov 
tohto storočia. Význam ko ncertu však podľa môj ho n;ízoru 
viac spočíval na religióznych atribútoch. nuž a v tejto sfé re sa 
nepovažujem za najkompe tcntncj~ ieho komentátora. Každý 
z príto mných poslucháčov sám naj lepšie posúdi celkový dopad 
vystúpe nia a merických host í a jeho zmy~cl. 

IGOR JAVORSKÝ 

, . 
maJ 

Na reci táli laureáta Bachovej súťaže z roku 19X5. organistu 
Gcw<Jndhausu Michaela Schnônhelta bol Blume ntál plne obsa
dený. Pútavá bola možnosť návra tu do chrámu. prekvapením 
nový organ. realizovaný pod fa projektu o rganistu Imricha Sza
bóa a Vladi míra Mayera , za ujímavý repertoár z diela Bacha 
i Musorgského. Optimálne podmienky o hlasovali zážitok. 
Mladý o rga ni ta nesklamal. Svojim ume ním demonštroval ná
zor súčasnej ne meckej o rganovej školy na dielo lipského maj
stra i moderné pre pisy o rchest rálnych skladieb do o rganových 
partitúr. Majstrovská Rave lova inštrumentácia Musorgského 
Obrázkov z výstavy provokovala už dávnejšie aj o rgan istov. 
Pokusov bolo viac: úspešných i menej zaujímavých. Tran
skripcia Oskara Gottlieba Blarra prin iesla do zvukové ho a fa
rebného využitia o rganu množstvo prvkov a ko mbinácií. kto ré 
na nástroji v Blumcntá li vyzneli pôsobivo a výrazne . Koncep
cia nástroja j e dokompo novaná k pôvodné mu romantickému 
stroju, no k ce lkovému zavfšen iu predstáv oboch o rganárov 
ešte dosť chýba. Na príklad horizontály sú iba nemou a rchitek
tonicko u ozdo bo u a rezonančná skriňa zbytočným pohlcova
čom zvuku, atď . Tieto nedostatky boli citerné i v registrovaní 
Bacha a v celkovom prepracovaní Musorgského. 

Michael Schô nhe it výrazne reprezentoval estet ický ideál sú
časnej ne meckej o rganovej inte rpretácie. V Bachovi to doku
mentoval st riedmo u registráciou i celkovým výrazovým ucho
pe ním. Bacho ve Schilblc rove cho rály ostrými regist rami, no n 
legatovou interpretáciou . vyro vnanou zvuko vo u krivko u evo
kovali skôr svetský charakte r diela, eliminujúc inšpiratívne 
cho rálové texty, kto ré stáli pri zrode diel tohto typu . Lipské 
Prelúdia a fúgy G dur BWV 541 i e mo l BWV 548 preznievali 
so svetskou virtuozitou, podporujúcou skôr technické dispozí
cie o rganistu ako fi lozofický podtext zakódovaný autorom. 
Pokiar striedmosť a virtuozita čiastočne okliešťovala Bacha od 
podstaty, veľkorozmernosti Musorgské ho partitúry prospela; 
výrazne akcentovala vlastné interpretačné mysle nie o rganistu. 
Zvlášť pôsobivo v tomto sme re pripravi l a prepracoval Pro me
nády. impresio nistickou zvukovosťou zmiernil S. Goldberga 
a Schmu yleho, no na strane druhej ro manticky nadsadil Kata
ko mby. príliš zdramatizoval Chatrč Baby Jagy a s jediným po
užit ím tutti počas celého vystúpenia zavŕši l Veľkú bránu Ky
jevskú . Koncepčnosť formy i o bsahu , zvuku i výrazu umocr'lo
vala farebnosťou , podčiarkujúcou pôvod inšpirácie Musorg
ské ho obrazmi Hartmana. 

Michael Schônheit uviedol jeden z mno hých názorov na or
ganovú inte rpretáciu súčasnosti . Pri kláaí<} sa skô r k akademic
kému vypointo vaniu detai lu . Nenadsadzuje, ne prep ina; na 
vlastných techn ických dispozíciách a akustike ch rámu (kto rá 
mu bo la dô ležitým kompozičným komponento m) prezentuje 
a uto rovu myšlie nku , transpo novanú do súčasnej zvukovej 
a výrazovej výslednice. Je mysliaci, tvorivý typ. ktorého názor 
je poznate rný a prijateľný. 

ETELA ČÁRSKA 

• • • 
V ko ncertnej sieni Klarisky sa 18. mája predstavili dvaja 

americkí ume lci - Barbara Meisterová a David Bender s naši m 
klavírnym spreV'.ídzačom Mi roslavom Brožom. Ko ncert z o pe
retných á ri í a klasických muzikálových ukážok bol usporiada
teľom (MDKO) dosť neadekvátne umiestne ný v Klariskách . 
Tento pôvodne sakrá lny priestor , hoc i dávno zme nený na 
konce rtnú sieň a v súčasnosti deko rovaný výtvarnými dielami 
moderného umenia. predsa sa len vzpiera žán ru o perety a mu
zikálu , prizdo be ného navyše pohybovými doplnkami, kto ré 
možno len vzdialene ozunčiť a ko cho reografické. Tridsať ko
rún za vstupenku som považovala skôr za daň prívlastku 
.. ame rickí", než .,aktuálni" ume lci. Auditó rium pozostávalo 
väčšinou z poslucháčov bratislavského konzervató ria, k toré 
v marci hostilo spomínaných ume lcov na seminá ri , uspo riada
no m nezištne a ozaj ocho tne. Barbara Mcisterová a David 
Bc nde r vedú to tiž i nterpretačné kurzy na viedensko m konzer
vató riu a po Bratislavy sa ich podarilo pozvať na spoluprácu 
vďaka ko ntakto m oboch škô l. 

Tam. kde je voká lny prejav prioritný. 1. j. na ko nce rte z die
la Lehára, Ro mbc rga , Rodgersa, Kern a, Po rtera ... , sa poslu
cháč ústredí urči te viac na vokálny prínos, než na parádičky 
o ko lo neho (posadenie speváčky na klavír. náznak ta nca pri 
klavfri a pod .). Po stránke vokál nej sa treba riadi ť u nás ustále
n}mi . teda 11ca a1u:rickými kritériami , pestovanými niele n mo
mentá lne všeobecne vysokou kultúro u spevu v opere , a le aj 
štandardom v spevohe rno m súbore NS. Z daného hľadiska 
platí asi nešikovne (no výstižne), sformulovaná veta z bullet i
nu , že., ... Barbara Meiste rová a David Brender ma jú za sebou 
mimo riadne úspešnú ume leckú kariéru ." U B. Meistcrovcj va
d í tremo lo. kto ré- zvláši v duetách- zvýraznilo distonova nic. 

aké nezakryjc ani že nský šarm a pôvab. či elcganda spevúčky. 
Anglicky ~pievaný Le húr navyše pôsobil v stredoeurópskom 
prn~tredí nanajvýš zvl;íštne ... David Brender. ktorý m;í tenor
baryto n;í lnu fa rbu hl asu mal za~4 príliš vdké tnípe nic s výška
mi . ktoré doslova vysp ieva l .. na dmaz". Lepšie než le h:írovsk;í 
ča~i koncertu zapô~ohi li klasici muzik;ílového ž:ínru: Ro m
berg. Rodgers. Kern a Porte r. kde vynikla nielen auten til.:kosi 
podania. ale i zvl;íšt ny a merický zmysel p re pred:'avkova ný ~e n 
time nt. ktorý songom svedčí. Viičšinou .. otvorené" hí ny tu bo
li namieste. zaujalo fnízovanic. postavené na dlhom dychu a 
zvl;í~t nom . glisandovo m spôsobe tvorenia oblúkov. ale aj ~~~
stredenosi oboch spev;íkov na tvorbu výrazových nuans. Prav
da . i tu sa prejavila opotrelmvanosi hlasov. ktor;í je možno dô
sledko m predch;ídzajúcej mnohoročnej kariéry na ame rických 
scénach. Bez snahy ironizovať . alebo ~a ~tavai do ptízy toho. 
čo všetko vide l. zažil. počul (pr:íve naopak- čo sme už len ta
ké mohli u n;'ts počui z oblasti ame rické ho muzik;ílu a jeho 
pravého podania '!). treba však prizna ť. že nHíme u n;ís vype~
tovaný ci tlivý zmysel pre interpretačn ý vkus a h la~ov(a ku lt úru 
aj v danom ž;ínri . a to i vúaka dlhoročnému sledovaniu z;ízna
mov a prenosov z viedenskej televízie. A tak hocičo v to mto 
ohľade nepríjemne bezvýhradne. Duo amerických muzikialo
vých umelcov n;ím vcfa potdenia v oblasti vkusného umenia 
neprinieslo - a to i napriek servilnost i voči mladé mu publiku. 
ktoré. žiaf. nic vždy dok;íže rozlišovai ~rdečnosi od ozajstnej 
kvality. 

TERÉZIA URSfNYOV Á 

• • • 

V priebehu dvojročného štipendijného pobytu nu VSM U 
v Bratislave nepreukázala francúzska klaviristka Louise Sl
bourdová svoj interpretačný pro fil v podobe samostatného re
ci tálu. Po niekoľkoročnom odstupe sprostredkoval MDKO jej 
bratislavskú (a zrej me i slovensk(!) premié ru. Už v študent
ských rokoch vynikala mimoriadnou pohotovosťou a dokona
lo u h rou z listu . Treba vyzdvih nú i mnohostranné muzikantské 
za loženie klaviristky a z neho plynúci p ragmatický nadhľad 
v prístupe k no tovému textu. Zdá sa však, že následko m príliš
nej upnutosti na vizuálnu formu zápisu nemá dost atočne vyvi
nutý sólistický zmysel so všetkými atribútmi druhotné ho do
tvorenia diela·. Zredukovať jej pianistický naturel na akýsi ko
repctíto rský rozme r formou .,résumé" by bo lo zase neobjek
tívne. nakoľko by sa vytratila presná konkre tizácia da ného vý
konu v každej sk ladbe. 

Nezvyčajne subtflny prístup k hudobnej podstate Beethove
novej Klavírnej sonáty A s dur o p. 110 a vcelku umiernený ro
mantizmus to hto diela nasto lila L. Sihourdová v úvode svojho 
recitálu . To sa patrične odr <Jzilo aj v relatívne bezkonfliktnom 
odstupňovan í bccthovcnovského dr<Jmatizmu. teda podstatne 
miernejšom. ako je to za fixované v súčasných trendoch. Po
merne vysok ú nástrojovú čistotu dosahuje pokojnou. sústre
denou hro u, no v ne posled nom rade aj mimo riadno u prstovou 
pohyblivosťou . Následko m jednostranného narábania s tó nom 
a istou statickosťou frázovania však vznik{! poci t zvukovej 
dvoj rozmc rnosti . kto rá sa zvyk ne označovať pojmo m .. plochú 
hra". Evolúcia fúgy v záve rečnej čast i je sprevádzanú pcrm<~
ncn tnou g radáciou , napriek to mu transparentnost' duxov a co
mcsov klavi ristka nechápe v úzkom zmysle d yna mického odlí
šenia. Nemožno jej uprieť istý nadhľad nad vlastnou hrou. 
škoda len, že stabili ta tempa v te matickej inverzii i v násled
ných figúrach zna~ne utrpe la a že proces sonátového fi nále ne
do kázala (alebo nechcela'!) v zťtvcre dost atočne vygradova(. 

Napro ti to mu podstatne prijateľnejš ie sa vlastnosti hry na 
povrchu uplatnili v Debussyho prelúdiu Čo videl západný vic
tor, kde sa už objavuje neurči tost ako akustický princíp. Treba 
ale podotknú ť. že ostrejšie odtršcnic šiestich ko ntrastných 
plôch v tejto sk ladbe si vyžaduje naplno- skutočne sólisticky 
sa vsadiť do hry, zefe ktívniť j u väčším vypointovaním vrcho
lov. To isté sa vzťahuje na inak pozoruhodne zvládnutú e tudu 
Oktávy. 

V ro li sama sebe dramaturgom neobstá la L. Sihourdová zle. 
Do povedo mia publika skro mne pren iká ako výko nná propa
gátorka zriedka hra ných resp. najnovšfch o pusov klavírnej 
tvorby 20. storočia , ktoré tvori<J veľkú časť je j repertoáru . Ta
kým je napríklad Saudades do Brazil o p. 67 Dariusa Milhauda 
-alias suita 12 ta ncov na juhoame rické rytmy, pochádzajúca 
z ro kov 1920-2 1. Te nto ex ilo m inšpi rovaný cyklus člena paríž
skej Sestky pozostáva vlastne z hudobných miniatúr , štýlovo 
ovplyvne ných po lyto nál nym mysle ním. Ich kompozičn á stav
ba vychádza vo väčšine prípadov z dvoch vrstiev: rytmické ho 
modelu tanga v nižšej polo he a mimotonálne rozvíjaných ha r
mo nicko-melodických vzťahov nad ním . Umelecké či histo ric
ké hodnoty to hto diela musí zhodnoti ť nielen väčši časový od
stup, a le rovnako je ho rovno právne a pravidelnejšie začleňo
vanie do re pertoáru výkonných klaviristo v. Na sólistke ho li 
evidentné dve protik ladné vlastnosti: na jednej strane vyni ka
júca schopnosť h rať z nô t tak , aby prito m neutrpc l umelecký 
prednes, na druhej ~trane má lo zaangažovanosti pre interpre
tačné pozdvihnutie sklad ieb, korešpond ujúcich s auto ro vým 
želaním .. tlmočiť plu ral itu dojmov p ri jímaných z vonkajšie ho 
sveta". 

Celkom osobitno u kapito lo u je Sibo urdovej vzťah ku klavír
nej tvorbe Gyô rgya Ligetiho, kto rú ovláda kompletne. Doku
mentovala to svojským podaním auto rových 6 etúd z ro ku 
1986. Ich jednotlivé názvy (Neporiadok, Prázdne struny, Blo
kov<Jné kl ávesy. Fanfáry . Dúh<J a Jeseň vo Varšave) popri ne
spornej mimo hudobne j inšpirácii exemplárne ukazujú vývoj 
inštrumentá lnej etudy v 2. polovici 20. storočia- v duchu pre
sunu ťažiska z technicko-reprodukčnej mo tivácie na motiváciu 
kompozičnú . Nemožno tu poprieť prítomnosť niekto rých bar
tókovských (príbuzná rytmika , hutná fak túra) , prokofievov
ských (prvky z 2. klavírnej sonáty) a me~siacnovských čŕt (zá
ľuba vo fa rebnom traktovaní diskantu ). V nijakom prípade to 
vSak cyklu neubcría na jeho pôvodnosti - Ligeti tu zostáva Li
getim so všetko u jemu vlastnou jednoduchosťou, drobnokres
bou, či svojskou poetikou . Na margo výko nu pianistky ne mož
no kon~tatovať nič komparatívne, azda len toľko , že napriek 
permanentnému kontaktu ~ no tovou predlohou te nto raz ne
mala problé my s e mancipácio u svojho umeleckého prednesu 
v prospech maximálne zainteresovaného prejavu . V tomto 
zmysle znamenala jej inte rp retácia čosi viac. a ko len .. ko mpro
mis" medzi hro u z listu a hro u spamäti . 

J URAJ POKORNÝ 



"Táto chvíľa je rozhodujúca pre budúcnosť 
ľudských práv. Na rôznych koncoch sveta 
dochádza k prevratn)m politickým zmenám. 
S radosťou sledujeme prepúšťanie politic
kých väzňov, odstraňovanie represívneho zá.. 
konodarstva a štruktúr a rušenie alebo po
zastavenie používania trestu smrti. Svet však 
nesmie nečinne vyčkávať či sa proces zmien 
ukáže byť nezvratný. Musíme sa snažiť nie
len obrániť, ale i rozšíriť výdobytky v oblasti 
ľudských práv. Teraz nám- a celému ľud
stvu- ide o to nedopustiť, aby sa tento pro
ces zastavil kdekol'vek na svete~. 

Ian Martin 
Generálny tajomník 

Amnesty International. 

KONCERT 
POROZUMENIA 

Lucia Poppová pri prednese MozartO\'ÝCh koncertných árii Foto: R. Blhan· Pod týmto mottom sa v nedeľu LO. júna uskutočn i l v Redute 
mimoriadny benefičný koncert , na kto rom spoločne so Sloven
skou filharmóniou účinkoval i Sir Yehudi Menuhin ako diri
gent . sopranistka Lucia Poppová, klavirista Alexis Weissen
berg a huslista Gidon Kremer. Teda svetoví ume lci prvé ho 
rangu. Bola to udalosť, ktorou vyvrcho lila tohtoročná koncer
tná sezóna v Bratislave , spôsobom nevšedným a výso~tne ume
leckým. Okrem domácich u poriadatefov (Amnesty In terna
tional , Ministerstvo kult'1ry S R. Slovenská filharmónia, Slo
venská televízia . Slovensk{• únia pre mier a ľudské práva) . sa 
na podujatí podieľa l finančný sponzor Casinos Austria a výťa
žok z konce rtu - honoráre umelcov a príjem zo vstupného -
boli venované na konto onkologického programu. Pred začiat
kom koncertu sa pr ítomnému publiku i početným zástupcom 
štátnych orgánov prihovoril ministe r kultúry Ladislav Snopko. 

Dramaturgia programu bola nepriamo diktovaní• voľbou 
tlčinkujúcich umelcov. Ich zostava symbolizovala myšlie nky 
z citované ho motta. Idea koncertu , okre m nespornej umelec
kej atraktivity, spočíval a aj v ape lácii na ľudstvo, aby nikdy 
nepripustilo pol it ickú i duševnú emigráciu, aby a ni ume lec , ale 
ani obyčajný človek , nel'nuscl pre svoje ume lecké, obči anske 
či politické postoje opúšťať ~voju zem , svoju vlasť. Bol to teda 
koncert . ktorý silou umeleckej výpovede dokáza l, že po rozu
menie medzi ľuďmi naj rozl ičnejšieho nazerania na otázky exis
tencie sveta , je nielen možné, ale aj nevyhnutné. Veď toľko
krá t ~profanované heslo , že hudba nepozná hraníc, dostáva 
svoj pravý rozmer ešte len dnes, a iste všetci dúfa me, že sa 
v najbližšej budúcnosti napln í vrchova to. 

Koncert o tvo ri la ex-bratislavčanka ·Lucia Pop pov á, ktorá 
vo svojom rodnom meste vystúpila .,na živo·• po vyše dvadsia
tych rokoch po prvý raz. Jej prednes koncertných árií Wolf
ganga Amadea Mozarta (Ah . lo previdi , Nchmt mcinen Dank. 
lh r ho lden Gônner) bol ukážkou štýlovo vyhranené ho a vyci
zelované ho komorného spievania. Ziadnc veľké o hromujúce 
tóny. a le dokonalé frázovanie melodických oblúkov. ja~ná 
deklamácia, šarm a najmä vy~oká ku lt í1ra interpretácie opretá 
o bohaté skúsenosti z veľkého hudobného sveta . Lucia Poppo
vá sa nám teda vrát ila a dúfame , že jí;j návraty do Bratislavy 
budú častejšie . 
Ďagím magnetom koncertu bol Alcxi~ W c i sscnbcrg. 

ktorý svojou interpretáciou Mozartovho Klavírneho koncertu 
c mol KV 491. potvrdil povesť i kvality. ktoré sme dosiaľ mali 
možnosť viac spoznávať cez skve lé gramo fónové nahrávky, 
ako na živých koncertoch . Wc issenbergov Mozart, vo výraze 
prfliš racionálne rozvrhnutý. nemusel každ~ ho poslucháča 
plne uspokojiť. Rozhodujúcim momentom tu v~ak bola jeho 
vlastná osobno ť, s vlastným i nterpret ačným rukopisom, ktorý 
treba akceptovať, pozitívne hodnotiť i ked j e možné s ním po
lemizovať. Vrcholným zážitkom. zrejme pre ce lú preplnenú 
koncertnú sieň Reduty. bola interpre tácia Sostakovičovho Hu
sľového koncertu cis mol op. 129 Gidonom Kr e merom . 
T echnicky mimoriadne náročné die lo má v osobe Gidona Kre
mera svojho j edinečn~ho . ak nic výl učn~ ho interpreta . Z loži-

to~ť interpretácie Sostakovičovho die la nespočíva iba v dcši· 
frovanf a zvládnutí jeho technickej zložky . ale paralelne aj jej 
netradičnej formovej a hudobno-výrazovej koncepcie. Kre· 
mer dokonale ovláda matériu So~takovičovcj partitúry; popri 
frapujúccj technickej brilanci i, vynáša na wct lo množstvo mc· 
ditácií. hlbokých my~l ienok. ch' ílami rczignujúcich, no o pä· 
tovnc sa vzpicrajúcich a vznášajúcich ~a do éterické ho alebo 
azda až mystid.ého opojenia, kto ré vzápätí narúšajú typické 
~o~tukovičovské sark;1~tické úškrny z mladíckych rokov. Je to 
d ielo zvláštne , p rovokujúce. iritujúce náš pokoj a vyzývaj úce 
k prieniku do jeho podstaty. Všetk)•ch ~pomínaných interpre· 
lov-promine ntov s nadhľadom , pokojom a porozumením. 
sprevádzal slávny Sir Yehudi Me nuhin s o rchestrom Sloven· 
skej filharmónie . 

Názov článku naznačuje niele n počet , ale 
i kvalitu koncertu víťazov tohtoročn~ho 

Xl. rocnlka Celo§tátnej speváckej súfaže 
M. Schneidra-Trnavského. Málo bolo nosite
ľov cie n. najmä v druhej , náročncjšcj a .. star
šej" kategórii , málo však bolo aj publ ika . 
Suplovali ho najmä členovi a poroty. mie tn i 
funkcioná ri . zopár milovníkov spevu z Brati
slavy a uspo riadate ľskej Trnavy, resp. rodin
ní príslušníci . Ako by všetko okolo súťaže ži
lo inými problé mami - možno spoločenský
mi , politickými , predvolebnými - alebo sa 
opäť prejavilo mal~ kultúrne zázemie rodné
ho mesta .. slovenského Schube rta"? Ktovie? 
Otazky ~me si v~ak dávali aj po získaní in for
mácií . že pôvodne bolo na súťaž prihlásených 
50 a prišlo iba 33 adeptov ... Nic je to veľa , 

najmii ak odrátame ešte ncvyzrcté , pedago
gickému procesu podliehajúce talenty, ktoré 
často hľadajú technické istoty a nepre nikli 
dostatočne hlboko do muzikantských. či vô
bec umeleckých probl~mov . Napokon sme 
zistili , že po ro ta , ktorej predsedala prof. Má
ria Kišonová-Hubová, a rozhodla neudelil' 
Cenu ČHF (za interpretáciu cyklu st1časného 
českého skladateľa) a v l l. kategórii abse nto
vala l. a 2. cena - no zato boli dve tretie ce
ny ... Málo bo lo tiež fare bne odlišných hlasov 
- dominovali lyrické, či ku koloratúre inkli
nujúce soprány. Jedine v ll . kategórii boli 
dve laureátky temnejších hlasov-mezzoso
prani~tka Silvia Sklovská (3 . cena a Cena 
SHF) a Adriana Hlavsová (a lt) z J A MU v Br
ne, kto rá dostala Cent\ za najlcp~iu interpre
táciu o pernej á rie. L.iaľ , ani jedna z menova
ných pre mdi~poz!ciu ncúčinkovala. Aby slo
v íčko .. málo" bo lo ozaj frekventované , do
dajme, že medzi ~úťažiacimi bolo má lo i mu
žov. Medz1 ocenenými sa objavil jeden teno
rista Ján Babjak z l. kategórie. A le vo veko
vo star~ej a náročnejšcj ll. kategóri i. kde ~a 
dokonca hodnotia zvlášť .lcny a muži. súťažil 

O takýchto koncertoch by sa však vlastne a ni nemali pí at 
rcccn1ic. hľadať drobné chybič)...y krásy. Zachytáva m okamžitý 
subjektívny doje m. Bol to večer výlučný, ktorý sa zrejme ne· 
bude už opakovať. Mám pocit. že najdôleži tejšie na ňom bolo 
to. že sme chili. že te nto koncert raz musel byt. že urobil bod· 
ku za epochou, ktoní takýto alebo podobný koncert nemohla 
uskutočniť . a že týmto koncertom sme. dúfajme, vykročil i 
sprC1vnym sme rom do hudobnej E urópy. (Na budúce azda bez 
konfe rancu . ktorému vďaka nekvalitnému ozvučcniu v sále, 
väčšina ľudí nerozumela.) 

MARIÁN J URfK 

ako sa čakaio 
iba j edenspcvák- a ten medzi ocenenými nebol . 

x x x 

Bývajú roky viac a me nej t'1rodné . Net reba 
v tom vidieť tragédiu - skôr sa treba bát' o bu
dúcnost' súťaže po s tránke organizačného a fi
nančného zabezpečenia: aby v systéme .. trho
vého mechanizmu" nezanikla , nestratila pre
potrebnú záštitu MK SR , kto ré cez Slovkon
cert túto previerku talentov každé dva roky 
podnecuje . Trnuvská súfaž je naša jediná vo
kálna prezentácia talentov v celoštátnom me
rítku - a dobre vieme. že sa tu vystriedali 
ta kmer všetci. čo dnes majú čo .. povedať" na 
operno m , či koncertnom pódiu. Rôznymi 
formami sa napokon laureáti tej to \úťaže do
stávajú aj ku koncertnému spevu, ktorý je raz 
v podobe ko mornej . inokedy orato riálnej. či 
sakrá lnej . Hlavným cieľom Schneide rovej 
súťaže je to tiž stimulovanie rozvoja koncer
tného vokálneho umenia, oboznamovanie sa 
so slovenskou a českou, pripadne európskou 
piesňovou literatúrou, a le i kantátovo-orato
riálnymi partami. Až v druhom rade je 
v podmienkach da ný akcent na obľúbené 
a mladými preferované operné á rie (kto by ~i 
ich rád nezaspieval čo naj~kôr , ešte predtým , 
než ovláda .. abecedu" spievania?). Kontakty 
nn slovensko-české prepojenie talentov, vzá
jomné obohacovanie repertoáru. budovanie 
vzfnhu k piesňam rôznych národov, spozná
vanie sa počas týždenného súťažného ruchu 
a napätia. rešpekt pred porotou. kto rá si 
uchovala s lovensko-české zastúpe nie v dô
stojnej fo rme a v počte só listicko-pcdagogic
kých , ba i hudobno-kritických osohnost í: to 
sú devízy . aké by sa rozhodne mali uchovať 
aj v ťažších podmienkach financovania po
dobných akcií. 

x x x 

Kto m:. zauj al na koncerte víťa10v? Na 

prvom mieste Yvetta Tannenbergerová - no
si teľka l . ceny v l. kategórii , sopranistka. na 
ktorej imponuje nielen vokálno-technická 
pripravenosť. ale najmä dar budovať melo
dický oblúk ako .. kontrastujúci" ťah . plný 
vzrušujúcich zj emnení a gradicií. Taká bola 
jej inte rpretácia Schneiderovej Kukučky, a le 
zvlášť na jej vek imponujúco vy~tavaná an
spicvaná ária Lucie z Donizettiho opery Lucia 
di Lnmmermoor. Tanncnbergcrová navyše 
má rešpe kt p red spicvaným slovom . V jej ja
savom , Mrichristom sopránc zaujali mäkko 
zaokrúhle né vy~oké tóny. Menej jej vyšla 
pieseň V. Nováka: Hej, zapadaj slniečko. Po 
strá nke muzikálne ho vypracovan ia repertoá
ru ma zaujal aj oveľa út le jš í . ale kultivovaný 
soprá n Alžbety Brezňanovej. só lb tky opery 
DJGT z Banskej Bystrice. Speváčka dostala 
jednu z dvoch 3. cien v Il . kategórii . 
V Schneiderovej piesni Nad kolískou efektne 
zakonči l a náročnú kantilénu jemným pia ni
ssimom . v Donizettiho árii Lindy z opery Lin
da di C hnmonb; demonštrovala svoje ďalšie 

voká lne prednosti: pohybli vosi. schopno~ť 
staccatových kaskád a celkovú jemnosť výra
zu. Skoda. že ju v tom ne podporila klavirbt
ka E. Mazanovská: výraz nástrojov~ho sprie
vodu bol skôr bru tálny a neadekvá tny h laso
vým danosti am sopranistky. J ede n muž me
dzi mnohými oce nenými .lcnam1 boltcnorbta 
Ján Babjak (2. ce na v l. kategórii). ďalší z ra
du talentovaných Babjakovcov na nnšcj vo
ká lnej scéne (bodaj by ich bolo i v hudúcnos
ti ešte viac!). T..:nto sympatický po'>lucháč 

Konze rvatória v Bratislave ~a zatiaľ (ako sa 
zdá) ešte iba orie ntuje v jemnostiach spevác
keho umenia . p rezcntujúc najmä zdravý . ni
čím ncskazc ný hlasový základ. Dal piesi\am 
a ári i Lenského viac jadrného , hut ného tónu. 
než primá rne lyrického výrazu . Je však mla
dý. plný odhodlania. a tak skôr tu~íme. nc7 
tvrdíme . že l neho bude k1 á~ny ~pi nto tenor 

Ivana Divišová, ktorá sa delila s Babjakom 
o 2. cenu v l. kategórii, je vlastníčkou mäk-
ieho, farebnejšieho soprá nu , ktorý je dosta· 
točne pohyblivý, dobre opretý o dych. PáČi la 
sa mi naj mii v Schubertovej piesni Auf dem 
Wasser zu singen - menej v Smetanovej árii 
Karolíny z opery Dve vdovy. kde n ie celkom 
esteticky pôsobili vysoi...é , tlačcn~ tóny 
~ ostrými .. špičkami ". ale i malá zrozumitcf· 
nost' spievaného ~ lova . E\•a Charvátová 
z pražského Konzervató ria dostala 3. cenu 
v l. I...ategórii - ~pievala na konce rte málo 
známu áriu Carganteho z opery Alessandro 
nell' lndie od F. Bianchiho. Zauja la mäkkými 
stredmi - ale ophť tu dominovali nepríjemné 
hrana té vyššie tó ny, kde (na rozdiel od Tan· 
ncnbcrgerovej) nenasadzovala miikko, v pia· 
ne . a le plným tónom. čo - samozreJme -
ubra lo na výslednom eMetickom doj me . Veľ· 
ký, k dramatickým polohám inklinujúci sop· 
rán prezentovala Agneša Tóthová, no~iteľka 

Ceny MsNV za najlcp~iu intcrprcti1ciu piesne 
M . Schneidera-Trnavského , a to v piesni Letí 
havran. letí. Klaudia Dernerová (zas v l . ka· 
tegórii) dostala c nu ONV za najlepšiu in
te rpretáciu piesne (pôvodne mala byť iba od 
~oviet\kcho skladate ľa - nakoniec to .. vy· 
hral" P. l. Cajkovskij) . V romanci Prečo? od 
tohto ru~kého romantického autora sme 
S}mpallckú Košičanku v duchu pochválili za 
kultivovaný pre jav. ak ý dala svojmu menšie
mu , no dobre vedenému hlasu. Menej sa mi 
páčilo . že nedokázala túto kult ivovanosť pre
zentovať aj na vrcholkoch I...antilény. kde dy
namicky fo rsírova la . Pn všetkých me nších 
výhrad:k h k roc.liacim sa ta le ntom, myslím, 
že sa potvrdila niele n prevaha nádejí vokál
neho umenia zo Slovcn~ka (čo je vzhľadom 
na miesto súťa/e i logické) , ale aj dobré pe
dagogické ~mcrovanie slovenskej vokálnej 
pedagogiky . . . 

TERÉZIA URSINYOV Á 



Konvergencie nekonvenčnosti? 
dokončenie z l . strany 

vov a momentov hudobnčho myslenia (ar
tikulácia, moment interpretačného ak
tu .. . ) 

- v rámci zbližovania netradičného a disper
zného artproduktu s poväč~ine tradičným 
divákom s veľmi limitovanými a kvalitatfv
ne charakteristickými apcrcepčnými skúse
nosťami. 
V tom všetkom a samozrejme nielen v tom 

boio toto podujatie konvergenciami. Enume
rácia rovín by mohla pokračovať, no už z po
vedaného možno dedukovať jasný a zrejmý 
úmysel a koncept. 

Druhá otázka, v čom boli Konvergencie 
nekonvenčné, resp. čo bolo v Konvergen
ciách nekonvenčné , je podstatne zložitejšia 
a v jej nezodpovedaní, či nevyjasnenl pojmu 
.nekonvenčného" u niektorých tvorcov leží 
problematickosť ich aktivít. Na prvý pohľad 
by sa zdalo, že Konvergencie boli nekonven
čné práve v tom, čím boli konvcrgeociami. 
Stále však absentuje platforma , z ktorej by 
bolo možné objektívnejšie zhodnotiť jednot
tivé aktivity. Domnievam sa, že pojem "ne
konvenčného" môže po náležitej explikácii 
takúto funkciu plniť . Začnime antonymom. 
Konvencia je ambivalentný pojem - na jed
nej strane znamenä "ustálený spôsob", na 

Tibor Sllimséi (uprostred) 

druhej je to "dohoda", niečo, čo možno do
siahnuť konsenzom. Celý problém .. nckon
venčného" podľa mňa tkvie v schopnosti uve
domenia si tejto dichotómie a v schopnost• 
konzekvovať z tohto poznania princípy ume
leckého snaženia, či v rovine reflexie - hod
notenia. Myslím , že nie je podstatné len 
to, považovať stereotyp, to, čo je stabilizova
né za konvenciu ako "ustálený spôsob", ale 
najmä to, že tento ,.ustálený spôsob je stup
ňom poznania a akceptovania (vystihnutia) 
všeobecnej zákonitosti materiálu, či fungova
nia tohto materiálu a sociálnej normy. Prav
depodobne proporcia poznanej a akceptova
nej všeobecnej zákonitosti a sociálnej mimo
hudobnej normy rozhoduje o šanci vstúpit do 
širšej tradície. 

Ak neuvažujeme iba v rovine technicko
·kompozičncj akejsi sucho analytickej. ale 
dívame sa na dielo ako na cieľavedomý racio
nálno-emot!vnc Qrganizovaný celok s istými 
významovými , pocitovými, estetickými pre
fe renciami, s charakteristickou prezentáciou 
myšlienok, kompozíciou komponentov, s ty
pusom fungovania v rámci society. môžeme 
za konvenčný považovať taký modus hudob
ného myslenia a za konvenčnú takú form u je
ho prezentácie, ktorč viacmenej akceptujú 
všetky, alebo podstatné už etablované stereo
typy (stratifikáciou estetických .. prvkov" po
čnúc cez predstavivostné a emočné stereoty
py až po spôsob prezentovania ... ) vo všet
kých , či podstatných vzťahoch , rovinách a ú
vislostiach. Nebolo by v~ak ~pr~vne ak by 
sme zostali iba pri tomto vymedzení. Atribút 
"konvenčné" má silne axiologické zafarbe
nie. Akosi obklukou označuje hypertrofické 
štádium istého javu, istú socif1lnu limitova
nosí jeho estetickej valencie; nielen všeobec
nú .. známosť" a "očakávanosi" s(•vi lost! 
a tvarov, ale aj narastajúcu neschopnosť plniť 
aktuálne funkcie . ktoré sú požiadavkou po
trieb a záujmov society, či sociálnej skupiny. 
Samozrejme najinteresan tnejším by bolo 
hladanie determinánt tejto hypertrofie, či ide 
o prirodzený sociálno-psychologický jav na
sýtenia, či zistenie istej miery fiktívnosti ~tra
tifikácie funkcií v predošlej konvencii. či ide 
o rozpor životnej formy society a jej spôsobu 
umeleckej sebarealizácie a scbapotvrdenia ... 
Zostaňme však teraz pri tom, že táto .. kon
venčnosť" je u istej spoločenskej skupiny po
citovaná. Myslím , že je prirodzené ak táto 
bladá revalvačné prostriedky, inovačné 
prvky schopné naplniť jej potreby a záujmy. 

K čomu asi prichádza? K slovu sa zrejme do
stávaj(• inovačné prostriedky schopné rieši.ť 
nastávajúci rozpor. Ich špecifikácia je pro
blematická vzhľadom na historicko-terito
riálne diferencie , no myslím, že náš kultúrny 
okruh siahal spravidla k inovácii prvkov 
a inovácii vzťahov: utilizácii retrokomponen
tov, exokomponentov. žánrovo cudzích 
komponentov , konzekventizáci i prvkov sta
rej konvencie , to všetko v rámci známych 
vzťahov, alebo ich dôsledkov a niečo obdob
né a dialo i v rámci vzťahov pri relatívnej 
kontinuite prvkov. Jednou vetou, konvencia 
sa zrejme nikdy nelikvidovala úplne a naraz 
od tej nejsubtílnejšej štruktúry až po makro
súvislosti. Domnievam sa teda, že .. nekon
venčné" nechápeme v (•plných konzekven
ciách gramatického opozita , ale v konzek
venciách evidentnej zmeny doterajšieho tva
ru , pod k torčho manifestom novosti fungujú 
momenty konvencie (mladšieho. či staršieho 
dáta) . V tomto názore ma utvrdzujú stáročia
mi pretrvávajúce petrifikované relikty a prin
cípy hudobnej kultúry , od tvarovosti (aspoň 
monoparamct rálnc anticipovanej) v rámci 
tvorby. cez vysokú mieru zručnosti (virtuóz
nosť) v rámci interpretácie, po estetickú va
lenciu (i keď kvalitatívne veľmi diferencova
nú) v rämci percepcie . Analogicky ku "kon-

Snímky archív Hž 

vcnčnému·· má pri blilSom pohľad i pojem 
"nekonvenčného" hodnotovč zafarbenie. Je 
chápané ako revitalizujúcc, obohacujúce 
a pozitívne , ale vo svojej podstate nie ako 
dačo ab ovo, ex nihilo. Zahfňa napokon ešte 
jeden dôležitý atribút : tvorivosť resp. indivi
duálnosi . Konvencia je ustálený spôsob, 
zvyklosť. či obvyklosť , nekonvenčnosť by 
mala podľa predošlých myšlienok obsahovať 
inovačný prvok, teda predpokladá mieru ne
obvyklosti, tz. jedi nečnosti a z toho vyplýva 
nevyhnutne i tvorivosti a individuálno ti . Ak 
absentujú v prezentovanom diele prvky kon
tinuality ~ konvenciou (hudobne imanent
nou) a záväznými, skoro už .. nadčasovými" 
~pomcnutými atribútmi európskej hudobnej 
kultúry (umeleckosti . tvorivo ti. individuál
nosti) nemôže ísť. domnievam sa o .. nekon
venčné", ale zrejme len o dve veci: o exoti
kum (v širokom slova zmy~lc zahrňuj(•com 
i reaktualizované historikum), alebo sa ne
Jedná o artefakt. 

Zdá sa. že by sme pomaly mohli byť v štá
diu, v ktorom by sme mohli zhodnotiť aktivi
ty Konvergencií z hladiska naplnenia inten
cie .. nekonvenčnost i" . Znamenalo by to určiť 
(resp. vy tihnlll), kde, v ktorom prejave 
a ako sa realizovala. či nerealizovala jednota 
výrazne nového (ale postrchnuteľne kontinu
álneho), umeleckého a tvorivo-individuálne
ho. Myslím , že spomenutá platforma môže 
byť chápaná ako hodnotové conditio. popri 
všetkých možných aktuálnych estetických di
ferenciách vyplývajúcich zo subjektívnych. či 
skupinových preferencií a hodnotových 
orientácií. Skôr než sa o to pokúsim . treba 
asi zodpovedať jednu závažnú otázku: či sme 
vôbec schopní definovať a konkretizovať (na
plniť) v dnešnej dobe štýlovej plurality a his
torického vedomia , polychrónic (Lissa), po
jem "J.onvcncie'· . od ktorého sa nám všetko 
odvíja, teda i postihn(•i .. nekonvenčné·'. Na
priek všetkej štýlovej. žánrovej , myšlienko
vej rôznorodosti si my~lfm , že áno. Hudobná 
kultúra nášho času (i hist. vedomia) 
a .. regiónu '· má predsa len množstvo spoloč
ných integratívnych prvkov a zároveň i limi
tovanú a charakteristickú kompozično-tech
nicko-emocionálno-sčmanticko-prezentačnú 

podobu , ktorá veľmi samozrejme ako i im
plicitne a "nevedome" funguje. Problém je 
len v cxplicitácii , kde sa schodnejšou javí 
cesta definovaním cez ncgáciu. 

Na úvod konkrétnych postrehov L Konver
gencií musím povedať že projekty v prevaž-

nej miere tendovali k .. nckonvenčnost i" ako 
inovácii prvkovej v parametri sonickom resp. 
inštrumentačnom . Z hľadiska imanantnej 
hudobnej štruktúry išlo v početnejších prípa
doch o redukciu, selekciu a kombináciu. 
Trans music comp. sa predstavil projektami 
Petra Machajdíka a Milana Adamčiaka. 
I keď tvoria obaja jadro jedného súboru , 
mám pocit , že ide o dosť polarizované jadro. 
Kým Machajd ík uprednostňuje (či upred
nostnil) statické momenty, nehybnosť, po
dobnosť, nemennosť- napriek zdanl ivej akcii 
druhej skladby, Adamčiak sa nezriekol dyna
mizmu , presnejšie povedané urobil z neho os 
hudobnej akcie. Gradačné tendencie, zlomy 
a kontrasty evokovali prvok dejovosti a suje
tovosti. Machajdlk, zdá sa, zatiaľ nenašiel 
dostatočne silný rekompenzačný prostrie
dok , ktorý by prinavrátil oddynamizovanej , 
statickej štruktúre zaujímavosť. pôsobivosť 
a schopnosť pútať pozornosť. Celkovú amorf
nosť prejavu nepodporila v dostatočnej mie
re ani scénická akcia. Adamčiakove skladby 
dýchali oproti tomu pohybom a akousi kon
fúznou funkciou - nic vždy totiž bolo jasné 
o aký pohyb a akú funkciu ide. Každopádne 
čin potláčal meditáciu a kontcmpláciu . Inter
preti jeho diel akoby mali mälo rúk . na pódiu 
bolo stále má\o nästrojov (hoci kaž.dý hra\ na 
viacerých) , pisárky na stroji akoby mali stále 
málo prstov a Martin Burlas v závere impo
zantne škriekajúci nedosahoval evidentne in
tenzity požadovanej tvorcom . Táto snaha po 
zvukovom a vzťahovom bohatstve, perma
nentnej pohyblivosti a zmene, po kumulova
ní komponentov bola zárodkom bezpečného 
komunikačného mostu. Ak sa u Machajdfka 
objavil de ficit vo sfére výrazne nového a tvo
rivo-individuálneho (vzhľadom ku kompo
nentom .. nckonvenčného") , u Adamčiaka 
bola .,nedocenená" umeleckosť. artistnosť. 
moment virtuozity ... 

Mia Zabelka uviedla komponovaný rad ak
cií- akýsi kontrastný cyklus husľových, spie
vaných, hovorených, konkrétne akustických 
a elektronických meditácií. ktoré mali na 
prvý pohľad výrazný intelektuálno introver
tný ráz. bola to však veľmi konfúzna intro- • 
vertia. Ani nie tak kvôli informačnej presý
tenosti ako skôr naopak - fádnosti , bezinten
cionálnosti , nejasnému redukcionizmu. 
Mnohé čast i boli postavené na sonoristike, 
nie najobjavncjšej , vtieravej hedonistickcj 
.žánrovej charakteristike; v husľovej hre bolo 
cítiť buď pripútanie sa ku tradičnej klasickej 
hre vrátane inšpirácie. resp. odpútanie sa od 
nej bez dynamickčho vzťahu . Ab entoval vý
raznejší individuálny koncept. Interesantnej 
šia bola vizuálno scčnická zložka, ktorá však 
nemohla vyvážiť limitovaný invenčný a ima
ginatívny okruh . Umelecká, artistná zložka 
v jej prípade značne prevyšovala komponent 
individuálnosti a kontcxtuálnej inovácie. 

Ospalý pohyb zaujal predovšetkým tým, že 
predviedol málo zaužlvaný inovačný pro
striedok - satiru. Vlastne prostriedok. ktorý 
konvenciu nic prekračuje. ale kráča po jej 
najvratkcjších a často mýtizovaných spojoch. 
Afunkčnosť, či pseudofunkčnosť prvkov sa 
osvetľuje ich hyperbolou. Tak k sladkému 
a sentimentálnemu tónu piesne zaznieva 
text, na ktorý nic sme na tomto mieste zvyk
nutí, ktorí si však tento sentiment plne za
slúži. a ktorý nás prebúdza z automatizmu 
s akým prijímame jalovosti (What's com
ming in, that's comming out , we can cali it fe
calon (fekalon?), and bc o happy. so am 1) 
Ale nie len to. Do absurdna je vyhnaná jed
notvárna improvizácia, jednotvárna farba 
a rytmus. Je to akási pomalá intoxikácia , kto
rú nám pomaly ordinuje Martin Burlas s Pe
trom Zagarom (v podstate vzh ľadom k scéne 
mám pocit , že ju len nevinne kolportujú) 
a my ju z počudovaním prijímame i keď nám 
je jasné, že nejde o vitamíny. Niekedy sa 
zdá, že je to zhudobnený Murphy s Hcllerom 
a Allenom dohromady, že všetko musi byť 
tak ako hrajú , ibaže by to tak nemuselo byť, 
že všetko myslia mrtcľne vážne, ibaže by ne
mysleli , že všetko čo robia je starostlivo pre
myslené, ibaže by to nebolo vôbec premysle
né .. . Je to ambivalentná hudba. Hudba, čo 
má ja né korene. ale zaštepené deviantnou 
odrodou. Myslím, že sa im to napätie medzi 
vzorom , východiskom, konvenciou výrazne 
žánrovej proveniencie a ich odpútaním sa da
rí držať vo vzdialenosti a vo vektore. ktoré 
smerujú od satiry až k fraške. 

Spôsob kontrapozície momentov v sklad
bách Eduarda Spáčlla som vlastne nepociťo
val, ako nóvum, resp. snahu o prekonanie 
konvencie. Išlo o fúziu klasicko-romanticko
-impresionistickej zvukovej traktácie klavíra 
s elektronickou rytmicko-sonoristickou kul i
sou. Celý akt bol navyše zaodetý do minima
listického rúcha pomerne emfatického výzo
ru . Pri Spáčilovom projekte sa ponúkala 
myšlienka, či nie je selekcia bez výraznejšej 
individualizácie vlastne istou formou techni
ky, a či sama selekcia nepredurčuje rozhodu
júcim spôsobom osud artefaktu. Mám pocit, 
akoby Spáčil stmeľoval disjunktné kompo
nenty, akoby sa zlievali zásadité prvky, ktoré 

Mia Zabelka 

nie sú schopn~ prekročiť istú mieru koexis
tencie a sú predurčené fungovať vedľa seba, 
za sebou, no odporujú kvalitatívnej kontami
nácii. Spáčilovým kompozíciám nepomohol 
ani technický lapsus- db tonácia zá7namové
ho zariadenia a nástroja, ktorej mo?nosť to
lerancie a od opusu k opusu ~tále zmenšova
la. U Spáči la teda, zdá sa, pokrivl.ávala báza 
nového prvku (z komponentov .. nekonven
čného"), resp. ich adekvátnosť, čo výrazne 
ovplyvnilo možnosti jedinečného. 

PoTský Tei Break sa predstavi l v charakte
ristickom žánrovom ~vetle. Pevná základňa 
modern jazzu s prvkami indických i n~pirácií 
(dnes už pomerne tabilizovaný vzťah) aktivi
~ovala i žánrové a percepčné stereotypy, 
a tým neimponovalo postupne sa vynárajúce 
uplatnenie minimalthinkig. Celý súbor cha
rakterizovala v džeze požadovaná vi• tuozita, 
no v kontexte výrazného posunu žánrových 
prvkov (artikulácie, melodiky, harmónie ... ) 
do mimožánrových rovín resp. inožánrovej 
roviny v rámci celku (kompotícia a tektonika 
minimalu) vytváral sa vo vnímaní pocit prieč
nosti a napatia. Celý postup mal kardinálny 
problém: napätie bolo permanentné a obráti
lo sa v monotónnosť. Očakávanie riešenia 
dynamického priebehu zostalo márne a tak 
trochu márna zostala i snaha Tci Breaku za
ujať jednot várnosťou . V istej modifikácii sa 
zopakoval podobn5• .. problém" ako u Spáči
la . 

K. W. Krbavae anticipoval inú vetvu ne
tradičných snáh : Vetvu opierajúcu sa o silný 
stabilizovaný kompozično-estctický základ 
artificiálnej sféry (rozvinul ju Varga). Pro
jekty výraznej dodekafónncj tváre mali už 
punc individuálnej transpozície prameňa do 
extrovertnej javiskovej show. Posledným 
trom hudobným aktérom Tiborovi Szemzôo
vi, Mariánovi Vargovi a Ive Bittovej ~a poda
rilo naplniť pojem .. nekonvenčného" bezo
zbytku, zjednotiť pramene (retro-. a exo-) 
revitalizujúcich vlastností do individuálneho 
tvaru za rešpektovania atribútov umeleckos
ti. Pochopiteľne sa to u každého dialo inak, 
no pozoruhodné je, že všetci dospeli k mdivi
duálnosti zjednotením opotít. stmclením 
protikladov: Szemzô spracoval minimaltcma
tiku v impoznatnom gradačnom dynamickom 
oblúku, Varga s ľahkosťou a pri rodzcnosťou 
majstra zasadil korene európsl.ej hudobnej 
moderny do pôdy jej opozície -elektronic
ko-syntetickej farebnosti dneška a bezpro
stredného včeraj ška a navyše všetku hektiku 
pretkal čistými katarznými fudovo-Sucho
ňovsko-Bartókovskými intcrl údiami, Ive Bi t
tovej sa drsná "rustica" žriedla pod pr~tami 
menila na tú najint ímncjšiu lyriku. Navyše 
bol baladicko-lyrický svet odetý do virtuozi ty 
a precíznosti , do perfckcionalizmu a inter
pretačnej náročnosti v takej miere. akú tento 
svet nepozná, resp. nemôže absorbovať. 

U všetkých troch mal zážitok z posluchu dia
metrálne odlišné aktivačné kvality: u Sino
vej to bola jednoznačne virtuozita a sviežo~ť 
kompone ntov (nielen kompozičných). 
u Szemzôa cit pre kompozičnú funkc1u 
prvkov štruktúry (dynamiky. tematiky, far
by ... ), u Vargu schopnost vo frapujúcej 
skratke predostrieť substrát vlastnej stavby, 
ohromujúci rozmer jej sub~umpcie a jej kva
litu. 

Ukazuje sa, že podujatie a jeho aktéri si 
vytýči li neľahký cieľ. ktorého obtiažnosť sa 
v tak nevinnom slovku akým je .. nekonvenč
nosť" neukázala každému. l tí , ktorým v pro
jektoch chýbali podľa m•)a v dostatočnej 
miere záväzné atribúty "nekonvenčnost i", 
majú predpoklady ich dobudovať. Conditio 
sine qua non je však podľa mňa subsumpcia 
toho čo chcú prekonať a reflexia vlastných či
nov. Bez toho sa, mám pocit , veľké veci ne
dejú. A byť .. nekonvenčný" je veľká vec. 

IGOR VALENTOVIC 



Premiéra súčasnej j aviskovej podoby bib
lickej jednoaktovky Richarda Straussa Salo
me bola v budape~tianskej Státnej o pere 
koncom aprila minulého roku . Vtedy, v sérii 
piatich predstavení, titulný part pohostinne 
stvárnila Sylvia Sassová. V novej sezóne boli 
doštudované hlavné postavy, a tak aj samot
ná Sa lome doMala dve nové predstaviteľky. 
V októbri ňou bola Júlia Kukelyová a v ja nu
á ri Mária Zcmpléniová. 

V posledných rokoch bola javisková podo
ba premiérovaných diel v tomto dome väčši
nou stredobouom ostrých kritických pripo
mienok. O to radostnejšie je konštatovanie, 
že inscenácia Salome sa čiastočne vymyká 
tejto séri i neúspechov. Pamätám sa na pred
chádzajúcu inscenáciu Straussovho d iela 
v ro ku 1958, ktorá budi la pozornosť svojou 
avantgardnou jednoduchosťou , vychádzajúc 
z vtedy módneho a veľkou senzáciou pôso
biaceho novobayrcuthského Stýlu . ·Dnešná 
scéna Attilu Csikósa svojou krásou a pom-

Salome ~------- --·---~------------------

péznou mohut nosťou je jej opakom. Pre
krásna poschodová stavba paláca He rodesa 
Antipasa je umocnená svete lnými efektmi ta
jomné ho mesačného svitu a tvorí rámec tejto 
dusivo dekadentnej histórie Oscara Wilda. 
Veľkolepé. fa rebne krásne zladené a charak
tery výboro~ vyzdvihujúce kostýmy Judity 
Schäfferovej ideálne dopl ňujú optický kom
ponent javiskového d ia nia. Hosťujúci čino
herný režisér J ános Szikora nehľadel na dielo 
zo zo rného uhla avantgardného novátora, čo 
je o to zaujímavejšie, že jeho činoherné kre
ácie sú povestné práve z tohto hľadiska. Die
lo realizoval (tplne klasickým spôsobom. pri
čom sa zameral na psychologické momenty, 
na markantné vypro filovanie mikroštruktúry 
jednotli vých postáv a ich vzájomné vzťahy . 
Vďaka tomu vzniklo predstavenie na vyrov
nane j . vysokoprofesionálnej úrovni, s dvorní! 
krásnymi hudobnodivadelnými výkonmi. 

Medzi dvoma navšt ívenými predstavenia
mi bo l niekoľkomesačný časový odstup, a tak 

AttUa Cslkos: návrh scény 

iba niektoré po~tavy som ~pozna l v alterná
cii. Herodesa v obidvoch pripadoch stvárn il 
István Rozsos na vynikajúcej úrovni. Je ho 
dekadentno-ncurotický tctrarcha je po ~pe
váckej ako aj hereckej stránke pre diváka vy
~loveným zážitkom. Herodias Katalin Kasza
ovej - napriek tomu, že postavu stvárnila už 
aj v predchádzaj(tcej inscenácii (teraz spieva 
v o riginá le)- bola matná a mt~ lo profilovaná, 
zatiaľ čo Katalin Mészôlyová sa v tej istej úlo
hc prepracovala značne bližšie k charakteru 
tejto zvrhlej a panovačnej osoby. J ános Gur
bán je sympatickým , dobre ~a vrvíjajúcim. 
no zat iaľ l hľadiska speváckych výrazových 
prostriedkov skôr monochromatickým Jo
chanaanom . J ózsef Hormai v úlohe Narra
botha je takttcž ma tný, pasívny a chýba mu 
oná mladiMvá vá~eň muža tápajúceho v ma
gickom poli kr:hnej princeznej Salome. 

Priam zážitkom je vidieť, počuť a porovná
vať výkony dvoch predstaviteliek titulne j po
stavy. kto ré sú síce rovnako hodnotné, no 
diametrálne odl išné. Júlia Kukelyová ma 
očarila prcdov~etkým po hlasovej stránke. 
J ej koncepcia Salome je micrncj~ia a lyric
kejšia, čo výborne korešponduje s k rásne 
sfarbeným mladodramatickým sopránom. 

Alfredo Kraus v Ríme 

Alfredo Kraus 

Rfmske Tatroi dell' Opera di Roma patri 
medzi trinást' talinnskyclr štátom dotovaných 
operných scén. Pôsobisko rfmskej opery je di
vadlo Coswnzi. k toré nesie meno svoj/ro za
kladateľa Donrenica Cosumzilro. Tento muf 
dal divadlo poswviľ na vlasmé náklady v ro
koch 1877-1880, C:o lro stálo /(/kmer celý ma
jetok. Divadlo má kapacitu 3000 miest na se-

Snímka archív autorky 

denie a 700 na státie. Jeho činnost' začala 
27. novembra 1880 operou Senriramide od 
G. Rossiniho a po nie prfliš vydarených za
i!iatkoclr je dnes jedným z popredných oper
ných domov v Taliansku. 

Moľ{lentá/ne mno/ré talianske operné divad
lá zápasia s existenčnými a umeleckými ťai
kost'ami. srí ovplywlované poliuckými prúd-

Vedie ju zvedavosť spoznať Jocha naana, kto
rá potom pre rastie do vášnivej a túžobnej lás
ky zrele j ženy. J ej citovo presýtené vyznanie 
lá~ky. ten krásny melodický obl(tk na slová 
.. Nichts in de r Welt war so weis wie dein 
Le ib ... " by mohla spievať aj samotná lsolda . 

Mária Zempléniová je naopak tvrdošijná, 
d ravá j udská princezná, kto rá si bez zábran , 
šk rupúľ a s ncgmatickou tvrdohlavosťou vy
nucuje plnenie svojich predsavzatí. Pravda, 
aj ju podmaní Jocha naanová osobnosť 
a mužná taj uplnosť, no keď dostane jeho hla
vu ,.in einer Silberschiissel", ako si to žiada
la, a pobozká jeho ústa, je to predovšetkým 
triumf nad docielením svojej vôle . Zcmplé
niovej pohybová kultúra. jej vášnivo erotic
ký tanec, jej dramat ickejší hlasový charakter 
s p lne znejúcimi výškami ideálne ko rešpon
duje s touto nekaždodennou . zauj ímavou 
koncepciou. 

Na čele mohutného o rchestrálneho apará
tu B udapeštianskej Státnej opery stojí J ános 
Kovács, ktorý pevnou rukou vedie predsta
venie a je yýborne naladený na vlnovú dfžku 
mnohofarebnej hudby Richarda Straussa. 

JOZEF VARGA 

mi a prakticky iclr riadia politick~ strany, kto
ré nemajú niC: spoločné s umen fm. l ostatná 
sezóna rfmskej opery bola dosť problematic
ká. Divadlo bolo dlhši C:as bez riaditeľa (ako 
momentálne i milánska La Scala), a tak sa 
v priebe/ru sezóny neuskutoóriln ani plánova
ná premiéra Ariadny na Naxose od Richarda 
Straussa. Z uvedených opier moino spome
míť nie veľmi úspešného Falstaffa Giuseppe 
Verdiho (ako otváracie predstavenie sezóny), 
ďalej Pucciniho Madame Buuerfly s vynikajú
cou Rajnou Kabajvanskou (speváčkou bul
harského pôvodu, ktorá ui dlhé roky !ije 
v Talianskt4), Belliniho Puritánov, Massene
tovho Werthera, Luisu Millerovú Giuseppe 
Verdiho, operu-balet súčasného talianskeho 
skladateľa Franco Mannina Sťastný princ 
(v spolupráci s milánskou La Scalou) a opere
tu Veselá vdova Franza Lehára, k torej dlho
ročnou úspešnou predstaviteľkou je Rajna 
Kabajvanska. 

Najzaujfmavej!ou inscenáciou sezóny bol 
určite Werther Julesa Masseneta, a to nielen 
pre scénické a reiijné riešenie, ale hlavne pre 
účast' jedného z najlepšieh predstaviteľov titul
nej postavy, španielskeho tenoristu A lfreda 
Krausa. 

A/fredo Kraus je rtl dlhoročným interpre
tom tejto krásnej romanticko-tragickej posta
vy. Dnes má 63 rokov a ani v tomto veku ne
stratil jeho lyrický tenor na istote, nosnosti 
a krásnom frázovanf, dokonca mofno pove
dať, ie vekom nabral i na imenzite a pôsobi
vosti kovové/ro zafarbenia. Kraus je spevák, 
ktorý si dodnes zachoval perfektný fyzický 
zjav, eleganciu pohybu a jednoduch os( herec
kého stvárnenia svojho hrdinu. Jeho Werther 
poclropitefne nem6ie vyvolať ilúziu mladlka, 
predstavuje zrelého muta, beznádejne zaľú
beného do svojho ideálu, Charlouy. 

Partnerkou v tejtO postave mu bola mladá 
Martha Senn. Jej /rias je mezzosoprán lyrické
ho zafarbenia, v dramatickej scéne tretieho 
dejstva by si bo/však i iadalviac výraznosti. 
Réiia Alberta Fassiniho bola vedená v klasic
kom p01iatf s pekne vypracovanými jendotli
vými akciami, hlavne v radosmej a milej scéne 
deti v prvom dejstve a v presvedčivom tragic
kom finále. Zaujfmavo bola riešená i predo
hra k Šlllrtému dejstvu, kedy na prázdnej tma
vej scéne padajú husté snehové vločky a cez 
záveje sa brodf Charloua v snahe zabrániť 
Wertherovej tragédii. V tom však zaznie 
výstrel, zdvihne sa tmavá opona a odkryje 
Wertherovu izbu, miesto samovraidy. 

Ospech tejto vydarenej inscenácie narríšali 
v závere iba výkriky nespokojnosti s hudob
ným predvedenfm dirigenta Nicolu Rescigna. 

ANNA PODOLSKÁ, Miláno 

AKO 6ALEJ V NOVEJ SfZÓNE. Na t~ 
jarnej tlačovej besede buct.pdtlanskej ~ 
opery l.nformovLI úradaúúcl riaditeľ Emil rm.. 
vies o nast,~úclch udalostiach sdčasnej sezí~J, 
Na scéne materskej budoVY, sa jedn' o (medzlll. 
som realizovan~ pn~ uvedenie dvojálsCovej opery 
Ormlndo ben,tskeho sklact.teľa Frucesca <:.-. 
llho (l roku 1644), kým v Erkelovom dlvad.le ..._ 
8a sezónu no,·ou lnsceniÍciou Verdiho Sily os-. 
pod taktovkou Lamberta Gardelllho. Petrcmcs,. 
tom potvrdil v kuloú-ocb rodlrenú spnh'U, tu.._ 
sledku zhoňenla nojho zdravotn~ho stavu oclst'
pl koncom sezóny zo svojej funkcie. 

V pláne preml~r a nových naJtudovaní v bud." 
sezóne je viacero zaaúfma,jch tJtulov. Na scáe 
Yblovilo palKa sa opiC objavia otreabachcwe IJal. 
manaove rozprivlc:y (dirigent Gba Oberfruk, ~ 
iia G'bor Ke~nyl Mlklós, nový člen Opel')'). Sm. 
vou preml~rou bude opera Ferenca Farkasa r. 
z Ben,tok na text ned,vno zosnul~ho Súden 
M4ralbo, rod'ka l Ko§íc. Dielo vzniklo pred • 
slatlml rokmi, ale Múal, vtedy iijdcl v Alllerllle, 
nedLI súhlas k jeho uvedeniu (dirigent J 'nos K. 
rics, raJa Júos Szikora). Pri prfldltostl MOZIJ' 
tovho blceaten,ria sa plúu~e uvedenie opery Jl. 
tus, ktorá doteraz na budapdtlanskej ane die 
nebola uveden' (r~ila Dalsy Boscb,nov4, dlripat 
Erich Bergel - nový Ufdlrlgent Budapdtlaas!IIJ 
filharmonlckej spoločnosti). Nemecký romantlcllt 
repertoár sa ro:dfri o Weberovho tarostrelca ( .. 
rigmt Ervin Lukács, rata Jlinos Tóth). 

V Erkelovom divadle Ul'edd operetu Jobuu 
Straussa Cigánsky barón (dirigent Gm ()ber. 
fruk, raJa István lg)ódy) a pod taktovkou (.u. 

berta Gardelllho Ponchlelllho Glocondu (rala.U. 
drás Mlkó). Baletný sdbor v novej choreocnlll 
Viktora Rónu naJtudaúe t~kovského Spiacu Jln. 
savicu. 

• •• 
BUDAPESilANSKA Sl'ÁTNA OPERA V KOC· 

KL Ako luddý rok~ teraz l')ila ročenka lOS. se» 
ny budapdtlanskej ~t,tnej opery, Tríto vluuá 
knliočka ("}ie 130 strán kriedového paplen) jt 
kompletným prierezom divadelnej sezóny 1988119. 

Jej pná časť je venal'an' preml~ntm a nOt.,_ 
ntitudovanlam na obidvoch scénach ~t,taej • 
ry. Kompletn~ obsadenie je doplnen~ pno~ 
mi zábermi l jednotlivých predstavení. Po tejto 
erektnej a n-.JobJfmej§ej časti chronologicky .. 
sledaúd ud.Liostl zo fhota súboru, samoue.J• ~ 
tJe sd doplnen~ fotodokumentml (napr. zábaW 
jubllaúúclcll členov pri preberuí r6mych -Mil, 
Lle -.1 l pohrebu talentovaného 30-ročn~ho lw)1o
nlstu Tamúa Csurju). 

Oallla bst' publikácie je venovaná pohostiiiiÝII 
vystúpeniam súboru v zahranl~ ako ~ host
nlu zahraničných súborov v Budapdtl (Wieaer 
Staatsoper, Landestheater Halle). Na túto wC Ol' 

pnlcky nadviizu,le zoznam lietkých hosCI(júdct 
umelcov (s uvedením d'tumu, diela a post,t'1), 
ako -.1 úbery z Ich vystúpení. Nlijdeme meclz.IIÚIII 
-.1 n4Jho Pavla Mau~rybo, ~tefana Maraltu a ldi 
i!esk~ho kolegu Vlléma Zítka. ~tatlstleká čast r.
čenlly uvádza kompletný prehľad uvedenýc~~ 61; 
na repertoári obidvoch scén je celkove 51 01111" 
n)-eh tJtulov od 13 sklad.atefov a 35 b81etn$·ci!D 
IÍcif. N~častejJie zameU tóny Erkelon:j opery 
Blink bú (22x) a JUry János od Zolt'na KoiWyl, 
kým Mozartova opera Cosl van tutte sa hrala 1 .. 
raz. Medzi n~vlac uv'dzan~ diela (počft~tíe r.
kom 1884) patrí Bizetova Carmen (850), PuedaiM 
Boh~ma (825) a Verdiho RIKOletto (700 p~ 
ní). Menoslovu cel~bo sdboru v závere pubUUdt 
predch4dza uvedenie no,·ovytvoren)·ch postáv~ 
notlivýcll spevákov a tanee.úkov. 

-n'· 

Katedra opem~ho spevu VSMU ul tradWae 
pripravila -.1 na tento rok opem~ predstllftllle, 
akýsi cvičný ter~n, zmyslom kto~ho je - dotaJde. 
vam sa- aspoň čiastočne preklenú( prle5tor llltGI 
&túdlom a vstupom do d.lvodelnej praxe budtkldt 
absolventov. Okrem overenia Ich sc.hopnostl ~ 
márneho hud.obn~ho nutudovanlll role ha Wt 
l o zfskallle jamkových skúseností, "z~ 
zovanle" speriekeho a hereck~bo výkoau. Tea 
platforma, kde mohlo uľmi účinne uplatnlt oeí 
Kotaensk~ho zásadu "Jkola hrou". Pocbopltel'ae 
za predpokladu, f.e "pracovný'" ti tul je v súlade 
s nastoleným clcfom a adekfttny schopnosti.. 
účlnkaúúclch po luchUov. 

V tejto optike sa ml nútojčlvo vnucl(je IIOl"''U' 
nie januairovl!ho Canterwl.lski!bo stnt!ldla (s •
rovnakým obsadením) s nadtfvenou lnsceúdol · 
Hindelo,·ej opery Xerxes, a to v neprospech .,. 
bc!Jio uveden& titulu (hodnota Gerlho dida je 
v tomto prípade Irelevantná). Mldanle brulld 
s jablkami? Sk6r zamyslenie sa nad ~j'Siedkom: lo 
sl asi poslucb,čl (nielen VSMU, Lle l tí v hľadlskl) 
odnle.sU l pn~ho a čo l d.ruh~ho predstaveniL 

Domnle,·am sa, že pri v)bere Hlndela peclaa'
KOvla nemaJJ l f astn ú ruku: spevácke party- ak Id 
upustíme od otázok ltýlovej Interpretácie -sú st. 
van~ pre zrelých, t. j. tcehnlcky dlsponovan$dl • 
listov, diela tohto skladateľa l hladiska lnseeJII6. 
ných molnostf nie sú dostatočnou llirukou rozvoja 
hercek~ho cítenia, svet statických antických hrdlo 
nov je zrejme na hoay vzdlLiený myillenkovál• 
svetu niečo vyle dvadsaťročných ltudentov, atp. 

Nie príllJ pozitívne V)'lllenle predotlj-eh ~ 
by v ilaclnom prípade nemalo by( prlpíS811c! u 
dčet ltudentov. Tf robili, čo bolo v Ich sll4ch am.. 
dentne odviedU kus poctivej práce. Celkov~ vyme. 
nie tohoročn~ho absolnntského predstavenia je 
hodenou rukavicou pre pedaaóaov, ktorí sa podJe. 
ľLII na výbere titulu. Napokon - nie sd pred tMo 
dlobu postavení po pnj raz. 



Za Ol'gou Hanákovou 
Nevidela som snád' dosla.f takú l lru foto

.,.Ou, nel akú mala ~tavenú pri posled
ltj rozlúčke v S lovenskom národnom divad
le sólistka opery, zashWiá umelkyňa Oľga 
Hllláková. Chl'fl'ami sa človeku zdalo, le sa 
z obrazu - tak ako to býva v mnohých diva
delných hrách - priamo prihovorf... a sku
toále sa tak s talo. Neprlhovorila sa nám sto
mal, ale spevom, prekrásne zasplevaným 
Luaom z Hi ndlovho Xerxa, v ktorom sme 
J• toľkokrát 'Vfdall na scéne. 

V tých ehl'fl'aeh mi stačil prebehnúť mys
rOll celý jej umelecký l h ·o t, ktorý som mala 
IIOblost sledovať nao~ zblízka. Zhodou 
úhod bola som u l na j ej prvej hodine spe
na, ked' ako mladá §tudentka konzervató ria 
prWa - po náhlom odchode Arnolda Flô &)a 
- k odej "mame Korínskej". ŽUla som vte
dy aad jej prirodzene tvoreným, krásnym, 
a! vtedy veľmi zwčným no miikkým mezzo
SGPránom, ktorý sa zdal byt oveľa zrel§í, ako 
jello mladá m~ltefka. A nielen to. t oskoro 
.,. videla na scéne, ako táto takmer detská 
•elkyňa presvedčivo stvárňuje akýkoľvek 
rozporný a komplikovaný ľudský charakter, 
vedená umeleckým ln§tlnktom, ktorý j ej na
lepkával, ako vytvorit' tú čl onú scénu. A tak 
jej aerobllo talkost.i Interpretovať hned' 
spočiatku pomstychtlru l neinú Azucenu 
' Trubadúrovi, ~uplnú l ľudskú Jellbabu 
' Rusalke, skrú§enú i nástojčivú Blagotu 
' S~itoplukovl, no ~ ohnivú Carmen, Mad-

Usporiadateľmi 20. etno muziko logick6ho 
seminára, ktorý sa konal v dňoch 7.-1 1. mája 
v Račkovej doline , boli Slovenská muzikolo
gická asociáciá, SHÚ, Ústav hudobnej vedy 
SAV a Katedra hudobnej vedy FF UK. Na
priek §irokc5mu spektru problémových oblas
tr jednotlivé príspevky možno zhrnúť do nic
koľkých tematických okruhov. 

V rámci teoretlcko-metodologických prob
lémov súčasnej etnomuzikológie prezentovalo 
niekoľko referátov výsledky výskumov hu
dobnosti v dedinsko m spoločenstve. O. El
schek, ktorý sa zameral na metodiku tejto 
oblasti, poukázal na dosiaľ nedostatočné pre
pojenie empirickej sociológie- skúmanej šir
šie sociálnokultúrne povedomie spoločenstva 
-a etnomuzikológie, čím dochádza k teore
tickému izolovaniu folkló rnych javov z kon
textu ich existencie. Syste maticko-teoretický 
model empirické ho výskumu hudobnosti 
mládeže založený na dotazníkovej forme 
a pozorovaniach predložil rakúsky hosť -
A. Mauerhofer. Na druhej strane, u A. Móži
ho dominoval estetický pohľad, ktorý vychá
dzal z aute ntických výrokov ľudových spevá
kov o mieste ľudovej hudby v ich živote. Za
ujrmavé podnety z praktických výsk umov 
priniesli re feráty H. Popelovej a A. Sulitku, 
zaoberajúce sa hudobnosťou obyvateľov ná
rodnostne zmiešaných oblastí. Ukázalo sa, 
že bádania tohto typu majú väčšinou už len 
záchranný charakter, hoci práve etnické sku
piny žijúce v cudzom prost redí majú pri 
vhodných podmienkach šancu zachovať si 
mnohé archaické prvky, čo má veľký význam 
pre širšie etno muziko log ické porovnávanie. 
Mnohí prednášajúci sa v súvislosti s výsku
mom hudobnosti dotkli aj vzťahu populárnej 

dalenu z Rigoletta, hrdú Amneris v Aide, du
chome sa meniacu Katarínu v Gréckych· pa
§lách čl nepri~teľom stfhanú Magdu Sorelo
l'Ú v Menottiho Konzulovi, alebo autoritatív
nu Flóru v jeho Médiu. Popri týchto výraz
ných dramatických charakteroch nás vzá.. 
pi tf očarúvala svlellmi typmi mladučkých 
nalmých chla pcov, ktorf s i nevedia poradiť 
so svetom okolo seba. Kto by sl z nás star
§ícb nespomenul na jej Octavlá na v Ružo
vo m gavalierovi, S lebla, Cherubína čl Nle-
klasa ••• 

Tf mlad§í sl ju pamät~ ú skôr v rolách v~ 
nlvých, ctlbalnosfou zaslepených zrelých 
lien, akými bola napriklad j ej Kostolníčka 
v Pastorkyni, Herodlas v Salome čl Klyta l
mnestra v Elektre, alebo, povedzme, Kaba
nycba v Káti Kabanovej. V mno hých úlohách 
je j ej miesto nezastupiteľné. 

Pri vytváraní tejto plejády mnohorakých 
postáv jej - samozrejme v súlade zo §týlo m 
opery - st!Kil zav§e krátky výrazný pohl'ad, 
úsečný pohyb rúk čl drobný záchvev v hlase 
a v§etko podstatné bolo vyjadrené. 

Som presvedčená, le keby bola Oľga H a
náková na vrchole svojej umeleckej kar iéry 
pri§la na hociktorú svetovú scénu, bola by 
o svojom výraznom umení presvedčUa ~ 
n~náročnej§le obecenstvo. J ej čas v§ak ne
bol taký priaznivý, aký j e pr~ný dnes k na
§lm te~§(m mladým spevákom. Ale myslfm, 
le Oľge Hanákovej, tak vel'mi zrastenej so 

hudby a fo lklóru , ktorý je v súčasnosti jed
ným z naj závažnejš ích problémov folklo riz
mu. Zaujímavým príspevkom do etno muzi
ko logickej me todológie bolo teoretické 
i praktické predvedenie Etnomuzikologické
ho analytického programu pre spracovanie 
hudobných info rmácií počítačom ra kúske ho 
etnomuzikológa E. Lubej a. 
Ďalšiu skupinu tvorili referáty odrážajuce 

súčasnú situáciu v jednotlivých pracovných 
oblastiach. Naprfklad L. Kunz predniesol 
kritické úvahy o histórii a dnešno m stave et
noorganologických dokume ntácií v Cechách 
a na Mo rave. M. Toncrová hovorila o problé
moch a hlavných úlohách, na ktoré sa sústre
ďuje etnomuziko lógia v Brne. Vývin histo ric
kých pohľadov na českú ľudovú pieseň na
črtol L. Tyllner. Jediným príspevkom k ta
nečnej problematike bol referát S. Dúžeka, 
ktorý sa zameral na miesto ľudového ta nca 
v Slovenskom e tnografickom atlase. 

Napokon to boli referáty preze ntujúce vý
sledky n iek torých bádateľských projektov. 
Mali sme možnosť oboznámiť sa nie le n s do
mácimi, ale aj rakúskymi c tno muziko logic
kými výskuma mi: U. Hemetek predstavila 
tradičnú hudbu etnických skupfn v Rakúsku , 
najmä C ho rvátov a srbských Cigánov, 
R. Pletsch sa venoval typicky rakúskemu hu
dobnému pre javu - jód lovaniu. Výsledky hu
dobno-fo lkloristických výskumov na Sloven
sku obsahovali prfspevky K. Majchrovičovej 

a M. Selcovej. Do oblasti e tnoorganológie 
patril referát 8. Garaja, venovaný vzťahu vo
kálnej a gajdošskej inte rpretácie piesn í. Ďal
šie referáty teoreticky spracovávali materiál 
.slovenských ľudových piesní : A. Elscheková 
sa zamerala na žánrovú a štýlovú štruktúru 

Na ceste za divákom 

Divadlo J . G . T ajovské ho v Ba nskej Bys
trici už dlhší čas zápasí o priazeň širokej ve
rejnosti. Nízka návštevnost' operných pred 
stavenr bola, po vzore Bratislavy a Košíc, 
jedným z hlavných impulzov k založeniu Klu
bu priateľov opery DJGT. Klub, ktorého 
č lenskú základňu tvoria ľudia rôznych profe
sii, ale rovnakých záujmov, začal svoju čin
nosť 18. april a t. r. , za účasti vedúcich pred
stavi teľov divadla. Predbežný pracovný plán 
a celkový zmysel klubove j aktivity, načrtnutý 
iniciátorom Klubu Ladislavom Erdélyim , 
nadobudol už na prvom stretnutí po me rne 
konkrétny tvar. Umelecký vedúci opery 
DJGT Stefan Babja k po stručnej rekapitulá
cii činnosti súboru načrtol možné riešenie ne
priaznivej situácie pomocou divácky príťažli
vej dramaturgie. V sezóne 1990/91 na zákla
de výsledkov diváckej ankety zaradili do re
pertoáru Dvofákovu o peru Cert a Káča, ope
retu Poľská krv O . Nedbala , G luckovu operu 
Orfeus a Eurydika , i ďalšie inscenácie podľa 
diváckeho záujmu. Pri tvorbe programu mu
sí však vede nie divadla rešpektovať v súčas
nosti veľmi závažné e konomické hľadiská : 
.čiastočným riešenrm je personálna sebestač
nosť - zrušenie ume leckých výpomocí. 

Svoju národnú prfslušnosť chce o perný sú
bor prezentovať aj p remié rovým uvedením 
niektorého z významných o pusov sloven
ských skladateľov, s čím súvisr i prípadný no
vý názov opernej scény. Nedostatok sólistov 
a generačné problémy spevácke ho zboru by 
mala rieš iť nová finančná po litika, založená 
na odmeňova nr za umelecký výko n. Nádejou 
sú i budúci poslucháči a absolventi p ripravo
vané ho de tašovaného pracoviska žilinského 
ko nze rvatória , pre vznik kto ré ho majú Ban
skobystričania vytvo re né už dnes všetky pod
mie nky. 

Novozvolený riaditeľ DJGT J aro lav Smit
ka pokladá pri renesancii opernej scény za 
najvýznamnejší ľudský tvorivý pote nciál, ini
ciatívu každého člena ansámblu. Veľký dô
raz kladie aj na spoluprácu s tlačou , odbor
no u kritiko u , na nové formy p ropagácie , zí
skavanie umeleckých osobností , využívanie 
divadelných priestorov a - čo j e veľm i sym
patické - na hľadanie nových ciest k detské
mu d ivá kovi. 

ELEONÓRA BARANOV Á 

Snfmka archív UŽ 

svojou rodinou, ani prlll§ nevadilo. Patrila 
S lovenskému národnému divadlu a Sloven
ské národné divadlo patrilo jej. Po tieto dni 
s me ju odprevadili na Slávičie údolie, kde 
na§la posledný odpočinok pod vel'kým ko§a
tým javorom. Chodievam tade veľmi často 
a tak sa na tomto mieste, tak ako iste rad 
mnohých, ktorí ju mali radi, vidy prista'Vfm 
a potichu poviem: Dobrý deň, Ol'ga! 

JELA KRČMtRYOVÁ 

. , 

ľudovej hudby. čo konkrétne demonštrovala 
na zbojníckych p icsi\ach a baladách. vojen
ské a regrútske piesne v hiMoricko m vývino
vom kontexte priblížila S. Burlasová, E. Kre
kovičová špecifikovala charakter a po~tave
nic ľudových pi.:~ní ~e rotickými motívmi. 
Súčasťou seminára bola aj videoprojekcia 

etnomuzikologických filmov a exkurzia do 
folk lórne bohatého Važca. Skoda, že sa nepo
darilo uskutočniť plánovaný praktický vý
skum v dvoch menších liptovských dedinách; 
vzhľadom na doterajšiu absenciu samostat
ného vysokoškol~kého študijného odboru 
poskytuje takáto pôda ~tuden tom príležitosť 
prakticky vniknút' do problé mov etno muzi
ko logickej p raxe. 

Siroká škála aktuálnych o tázok jednotli
vých príspevkov ~a odrazi la aj v diskusiách, 
ktoré vyústili do záverečného round table. 
kde sa nielen vymieňa l i názory. ale viaceré 
problémy S3 vyjasnili a v niek to rých styčných 
bodoch i zjedno tili . 

Seminár poskytol veľký priestor tcoretic
ko-mctodologickým otázkam. Ukazuje sa 
však, že túto oblasť je naďalej potrebné pre
hl boval'. najmä v súvislosti s praktickou syn
tézou jednotlivých postupov a metód. Dôle
žité by bo lo vari aj rozMrcnie medzinárodnej 
účasti. naj mä zo s lovanských krajín a Maďar
ska (žiaľ, niektorí pozvaní. napr. A . Czcka
nowska sa t. r. na seminári ne mohli 7Účast
nii) , čo by prispelo nielen ku ko nfrontácii vý
sledkov, ale aj k vzájomnej vedeckej spolu
práci. ktorá hy vzhľadom na geogra fickú 
a pravdepodobne i genetickú príbuzno~t' ľu

dových prejavov mohla byt' sľubným smero
vaním do budúcna. 

JADRANKAHORÁKOVÁ 

N1c každý v1e . ?c jeden z naj-.l tivncj~ích lutni'>tu\ 
renc<,ančnej Európy pochádzal z mi~ho úze mw. Bol 
to l Ian' eu'oidter - virtut\7 a \kladatel. ktorý \ll 

n;1rndil v roku 1510 v Brati'ola,c. vtedajšom Pre,~
hurgu. 

Touto infonmiciou 7ačal (2. mája t. r.) v Klube 
<,kladatclov v Sl IF Alojs Mcn~ik , pedagóg gitarovej 
hry na hratisla,.,kom l..onzervatúriu. ~voju prcdmB
ku venovanú lutne !6. ~ toročia , ktmej ~úča\tou ho
la aj výMavka tahutatúr a ich ll an~kripcií. \pol u 
~ ich zvukovým predvedením. S príznačným zauja
tím ohoznámil puhtikum ., prohlematikou tahula-

Záujem o lutnu? 
túrnych tran.,kripcil. \ místmJnvýml i interpretač
nými hlavolamami, ktoré vznikli preru~en1m tradí
cie lutnovej interpretácie. l zthluhou hudobneJ ve
dy. ktorá už sprístupnila mnohé pôvodné rukopi~y. 
opli( na~tala renesancia lutnovej hry. Znovu vyra<,
tá generácia lutni\tov. ktoní \a usi luje o štýlovo~t' 
a optimálne zvukové vypdrenie. do<,iahnutcfné len 
na primeraných na\trojoch ' adekvátnom ladení. 
artikulácii i \PÓ'>obc hry. Veď intí je interprettícia 
na Mredovekých, rene.,ančných či barokových lut
nách. Vyohrazem je vela. no je v nich i vcla odliš- . 
no<,~í a tých 5 zatial obja,enych renesančných ná
strojov. pochád7aJúcich z rômych lokalít. 7atlaf ne
dava vyčerp<ívajúcu odpoveď. 

Skoda, že toto 7:~ujímavé. dôkladne pripravené 
podujatie <,a ne'otretlo ., väčším 7áujmom. Svojou 
atraktívnosťou hy mohlo zaujať i ~iroké. hoc UJ tele
vízne publikum. V každom pnpade je snaha Aloj'oa 
Men~íka o znovuoživenie lutnii\CJ hr} u na'> chvály
hodná a zaslúži si obdiv. uznanie i podporu. Nájde 
širšiu odozvu :1 na<,ledovníkov'! IVAN VALENTA 
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e Animation pre 35 s láčikov Du~ana Mar
tinčeka uvied la na koncerte (9. 6. 1990) bel
gická filharmónia pod taktovkou svojho šéfdi
rigenta Alexandra Rahbariho. 
e Medzinárodné centrum pre harfovú inter
pretáciu a tvorbu (International Harp Cen
trum), bolo založené vo Svajčiarsku. Cen
trum je nezávislou organizáciou, s cieľom pô
sobil' ako informačné centr um a koncertná 
agentúra v oblasti ha rf ovej hudby, ako aj spo
lupracoval' so všetkými hudobnými inštitúcia
mi a organizáciami. Podrobnejšie informácie 
na adrese: International Harp Center, Dor
ncckstrasse lOS, CH- 4143, Dornach- Basel, 
Svajčiarskeho. 
e V rámci recipročnej spolupráce kanadské
ho rozhlasu a HIS SHF pribudlo do fonotéky 
HIS-u viacero zaujímavých nahrávok súčas
ných autorov: Chan Ka Nin, Michélle Bou
dreau , J ohn Rea, C laude Vivier, Michel Long
tio, Linda Bouchaud, ktoré sú k dispozicii 
v Hl -e. 
e Z ponuky najnovšlch pri rast kov: V zahra
ničnej diskotéke HIS SHF upozori\ujeme na 
kolekciu gramoplatn í edície ósterreichische 
Musik der Gegenwart , na ktorých sa svojou 
tvorbou prezentujú autori: Hans Gál , Egon 
Wellesz, Robert Schollum, Eugene Hartzell, 
Heinrich Gattermeyer, Alfred Uhl , J enô Ta
kács, Thoms Christian David a Cesar Bres
gen. 
e Z prírastkov v archíve HIS SHF je k di
spozícii výber ponukových katalógov vydava
teľstva Doblinger (Viedeň), pre rôzne nástro
jové obsadenia. 
e Záujemcov upozorňujeme na prehľadný 
obrazový bulletin minuloročných vít'azov in
terpretačných súfaží, ktoré sú členmi Federá
cie medzinárodných husľových sút'aži. 
e Gramofónová spoločnost' Vienna Modern 
Masters vyhlasuje skladateľskú súfaž pre 
autorov všetk)•ch národností bez ohraničenia 
veku. Vit'azné dielo (maximálne 20 min. 
a 90 hráčov) nahrá spoločnost' v k\•alitnej in
terpretácii za účasti autora. Podrobnejšie in
formácie na adrese: Clyde A. Smith , Ph. O. 
President, Vienna Modern Masters, Marga
rctenstrasse 125/15, A - 1150 Vien, Austria . 
Prihlášky treba zaslal' najneskôr do JS. IO. 
1990. -JS-

Blahoželáme 
M ILAN DUBOVSKÝ (20. 6. 1940), skla

dateľ. klavirista. Kompozičné aktivi ty tohto 
mimoriadne akt ívneho a pohotového muzi
kanta sa sústreďujú predovšetkým na scénic
kl& a filmovú hudbu. s jeho menom sú spoje
né televízne filmy a inscenácie ako napriklad 
Jedenáste prikllzanie. Mŕtvi nespicvaj ll . 
Smútok pristane Elektrc. Vi~t1ový sad. ako aj 
počet né divadelné inscenácie realizované na 
slovenských divadelných scénach: Ivanov. 
Lctnr hostia. Vojna a Mier, Dom so siedmi
mi balkónmi . Krčma pod 7e lcnýrn stro mo m . 
Kráľ Lear, Rozprávky z Viedenského lesa 
a mnohé ďal~ie . Je však aj autorom kornickej 
opery Zcle.wll riava. televízneho muzikálu 
a skladieb koncc rt antných a komorných . Nic 
na poslednom mieste treba ~pomcnltť i jeho 
činnosť interpretačnú. je vyhľadávaným ko
morným spoluhráčom, spolupracuje s po
prednými slovenskými interpretmi. predo
všetkým vokál nymi. -l 1-

Štátna filharmónia Košice vy
pisuje konkurz na miesto: 

- zástupcu koncertného maj
stra l. huslí 

Podmienky: vysokoškolské 
vzdelanie, veková hranica 35 ro
kov. Prihlášky so životopisom 
zasiel~te personálnemu odde
leniu SFK, Dom umenia, 401 23 
Košice do 3. 9. 1990. 

Ďalšie podmienky sa uchá
dzačom oznámia okamžite po 
obdržaní prihlášky. Termín 
konkurzu: 9. novembra 1990 
o 12.00 hodine. 

Ľudová škola umenia, ~tefánlkova 6, 
Bratislava, vypis.qe konkurz na kor~ 
petítora tanečného odboru v predmete 
džezový a moderný tanec. Konkurz sa 
uskutoční dňa 27.júna 1990 o 10.00 hod. 
v t:Su Podjavorinskej 9/0. p. Prihlášky 
zasiei~Yte na riaditel'stvo školy, ~tefá
nikova 6, 811 05 Bratislava. 



Rozhovor s novým predsedom Zväzu nemeckých skladateľov 

Hansom Jňrgenom Wenzlom 
Zväz nemeckých skladateľov e. V. (zaplsa· 

né združenie) vznikol z bývalého veľkého 

Zväzu skladateľov a muzikológov NDR. Pre· 
čo? 

- Pôvodný Zväz má nespo rne veľké záslu· 
hy na rozvoji hudobného života , podporoval 
aj oblasť súčasnej hudby. Možno sa nevyužili 
všetky možnosti , ale Z väz bol napriek to mu 
významná inštitúcia. V priebehu ro kov sa 
vša k zaužívali urči té me tódy vedenia , v kto· 
rých išlo čoraz viac o zdôrazňovanie a kejsi 
jednoty a menej o presadzovanie nových ta· 
lcntov. o dife rencovanie . T úto myšlienku 
jednoty do kumentoval veľký počet členov 
(okrem muziko lógov patrili do Zväzu aj in· 
terprcti a učitelia hudobne i výchovy na 1.á· 
kladných ško lách), ktorých Z väz viac organi· 
zo val ako koordi noval. To to bolo rozhodujú· 
cc a na to bo l vybudovaný o brovský aparát , 
kto rý vystupoval v úlohe .. ko losálnych" po· 
dujatí. Spo lupráca jedno tlivých skupín pre
biehala skô r mimo Zväzu ako v ňom . 

Povedali ste, že Zväz nepresadzoval mladé 
talenty. Nemal na to prostriedky, alebo . .. 

- Nie všetko prebiehalo bez pro blé mov. 
Bo lo povedané. že každý môže študovať , čo 
vôbec nezodpovedalo pravde. ďalej sa dekla· 
rovalo, že sa podpo rujú nadan í jedinci, ale 
ako. s tým sa už nikto nezaoberal. Kompo· 
zičné ta le nty sa nevyhfadávali , s takými veca
mi si Zväz neko mplikoval život. 

Vy sám máte s kompozične talentovanými 
deťmi veľa dočinenia. Máme snáď viac talen
tov, než sa ich dostane na vysokú ~kolu? 

- Po 14 ro koch práce s deťmi . ktoré ve
die m v špeciá lnych triedach v Ha lle a v Dráž· 
ďanoch . môžem povedať , že mno hé z nich sa 
dosta li na vysokú ško lu . Samozrejme, že nie· 
kto ré neštudovali ďalej skladbu , ale iné hu
do bné odbory. Avšak hudobný kri ti k , kto rý 
navštevoval moju triedu kompozície, bude 
o kompozícii vedieť iste viac než ten , kto rý 
takú to možnosť nemal. Nemyslím tým . prav· 
da. iba na znalosti súčasnej hudby. Vedieť, 
ako je to s hudo bno u fantázio u a jej spraco· 
va ním , je iste pre každé ho hudobnlka vzru
šuj úce a dô ležité . 

Momentálne nemáte veľa času venovať sa 
svojim zverencom. Muslte rldlť množstvo zá. 
ležltostl súvisiacich so Zväzom nemeckých 
skladateľov. Jeho členmi sú Iba skladatelia? 

- Áno i nic . Takmer súčasne s novým ná· 
zvom nášho zväzu (3 1. 3. 1990). na mimo· 
riadnom zjazde bývalé ho zväzu vznikla Spo· 
ločnosť pre novú hudbu. Z väz ne meckých 
hudobných pedagógov a ko i Spoločnosť mu
ziko lógov. Nie kto r! členovia bývalé ho Zväzu 
sa stali členmi týchto o rganizácii . iní - ne· 
skladatelia - o ta li u nás. ba niekto r! sú člen· 
mi u nás aj v jedno m z novozaložených spo l
kov. 

Dvojité členstvo j e však zriedkavé. J e to 
otázka financovania členského prispevku? 

- Áno . keď je niekto členom dvoch či via
cerých spoločností , žije drahšie. Clcnské prí· 
spevky sa samozrejme zvýšili . Uvažujeme 
však o eventuálno m znížení č le nského prí· 
spcvku vo .. vedľajšom'" spo lku. 

Zväz nemeckých skladateľov sa ako spolok 
(e. V.) musí zaregistroval' na príslušnom mest· 
skom súde. Existuje teda zväz už aj oficiálne? 

- Súd je jedna vec. Hoci odpoveď sme za· 
ti af nedostali . toto nie je p ro blé m; sme o rga· 
nizácia . kto rá ex istuj e takme r 40 rokov. Dru· 
há vec je . že naše fi nancovanie schvaľuje 
Snemovňa ľudu . kto rá musí náš zväz uznať 
a ko osožný pre spoločnosť. lebo iba v tako m 
prlpadc budeme mať ná ro k na štátny finan· 
čný príspevok. Tá to záležitosť vyriešená ešte 
nic je. 

Teda hovorlm s predsedom, ktorý j e pred· 
sedom niečoho, čo neexistuje? 

- Áno . ale to patrí k dnešnej do be. De nne 
sa to ho toľko zme nf. toľko rieši a ne vyrieši! 

V každom prípade má však tento zväz svoj 
štatút , ktorý bol prijatý na zjazde . Dodnes ale 
chýba náplň činnost i a zmysel jeho bytia. 

- Predovšetkým si myslím . že zo štatútu je 
jasné . že našim členom môže byť každý. k to 
sa s ním stotož1iujc. teda podpo ruje a má 
vzťah k súčasnej hud be . Okrem to ho zo šta· 
tútu vyplýva. že regionálne zväzy (je ich je· 
dcnásť) maj ú vlastnú samostatnú činnosť . 
vychádzaj úcu z potrieb svojich č le nov . Na 
podporovanie týchto regió nov má me malé 
koordinačné centrum v Be rlíne . Z mysel 
a náplň Zväzu. to sú a j otázky sociá lne. práv· 
ne . o tázky ochrany umenia. jeho ident ity . 
Samozrejme. že ide aj o och ranu ume leckých 
záujmov č le nov. 

Co rozumiete pod umeleckými záujmami? 
- Vše tko to . čo súvis í ~o súčasnou hud· 

ho u. T u musí Zväz prcuk<ízať svoju auto ritu . 
nesmie sa stai. aby sa na to najdô ležite jšie 
zabudlo . 

To znamená, že Zväz bude aj naďalej uspo
radúval' koncerty a iné podujatia? 

- Samozrej me . ale o kre m to ho ich musí 
inic iovať aj mimo zväzovej pôdy. 

Hans Jllraen Wenzel 

Aký zmysel má potom vznik Spoločnosti 
pre Novú hudbu? 

- Tá sa bude tiež zaoberať súčasnou hud· 
bo u, ale jedná sa skô r o spo luprácu so spon· 
zormi na rôznych projektoch. V našom Zväze 
pôjde viac-me nej o našich skladateľov a ich 
d ie la . o našich členov. 

Ale na to potrebuje Zväz nemalé nnancie ... 
- Presne; a o to sa musíme starať . Túto ce· 

lú situáciu ne môžeme vidieť odde lene od cel· 
ko vé ho po litického vývoja , kto rý ide do pre· 
du obrovským tempo m. Sme ruje k spojeniu 
obidvoch nemeckých štátov. To je jedno · 
značné. V SRN existujú d va sk l adatefs~é 
zväzy, kto ré i keď pracujú difere ncovane , 
predsa o bo m ide o ich členov. 

Je tu perspektíva, že skladateľské zväzy 
NDR a SRN budú spolupracoval'? 

- Uskutočnilo sa už niekoľko trctnutí , 
kto ré spo luprácu nevylúčili - i keď je to 1.a· 
tiaľ hudba budúcnosti. Naši západnf kolego· 
via zistili , že naša o rgan izácia má isté výho· 
dy, hlavne overe nú kúsenosť v styku so spo · 
ločnosťou . Takže je to aj ich záuje m kráčal' 
spoločne. V žiadno m prlpade nepôjde o ne· 
j a ké pripojenie či fúziu . ale o spoločnú prácu 
využívajúcu to dobré tu i tam. 
Vráťme sa ešte k otázkam financlf a finan· 

covania. Prebral Zväz nemeckých skladate
ľov financie pôvodného Zväzu kompletne, 
alebo sa podelil s novovzniknutými spoločnos· 
ťami? . 

- Mo mentálne nám ministe rstvo pride ľuje 
peňažné do tácie z mesiaca na mesiac , avšak 
v obje me. kto rý bol naplá nova ný a schvá le ný 
ko ncom ro ku 1989. Teda zatiaľ máme z čoho 
žiť a pracovať. Ako to pôjde ďalej , je o tázne , 
ale dúfajme . že nás Snemovňa ľudu uzná . 
Mo mentálne vypomáhame aj už po mína· 
ným no vým spo lko m, pretože tiež nie sú ešte 
schvále né a ne majú žiadne finančné pro· 
striedky. Vyriešili sme to dočasne tak , že na· 
príklad pôvodne p láno vané prostriedky na 
činnosť Ko misie hudo bných pedagógov sme 
čiastočne poskytli Zväzu hudobných pedagó· 
gov. Ak bude te nto zväz uznaný a schválený. 
potom musí žiť samozrejme samostatne . Te
raz ide o kolegiálnu po moc. Právne patria 
však všetky prostriedky nám . pre tože náš 
Zväz sa ani na minútu nezrušil či nc rozpustil. 
My nemôžeme za to. že sa od nás niektorí 
členovia odlúčili . T ým pádo m nám ostal aj 
časopis Musik und Gese llschaft , vydavateľ· 
stvo Ne ue Musik. Hudobné informačné cen· 
trum . Do m sk ladateľov v Gcltowc . a ko i o r
ganizačne zabezpečené Musik-Biennalc 
a DDR-Musiktagc . 

Ako vyzerá budúcnost' týchto festivalov? 
- DDR-Musik tage zrejme bo li to hto roku 

vo februá ri posledn ýkrá t. A le to neznamená. 
že hudba našich skl adate ľov ne bude zaznie· 
vať . Bude. ale na iných fó rach. To je dôležité 
pre skladateľov i pre spoločnosť . Ide nám 
predovšetkým o bienále . to sa musí udrža ť . 
Má iný pro fil : je medzinárodné. rôznorodé 
čo do hudby i žánru. Ale budú na to finan· 
cic? Bude me ich po riada!' sami . alebo v spo· 
lupráci so Západným Be rtrno m? A do kedy 
bude ešte Be rlín ro zde leným mesto m? 

Kolegovia skladatelia majú obavy, že sa na 
program bienále nedostanú. 

- To je iste o bava oprávne ná. ale myslím 
si. že tak ncdcmokraticky ako doposia ľ sa už 
diela nikdy na takýto festival vyberať nebu· 
d

. , u. 
Ale predsa; iste rozhodne predovšetkým 

kvalita, takže je možné, že na programoch 
budú neustále tí isti skladatelia . A iste nie ne
právom. 

S nímka archív autorky 

- Bolo by dobré, keby každý skladate ľ 
sám vedel, kam patrf. Jeden patrí do progra· 
mu koncertov hudo bných škô l. iný na zbo ro· 
vý fest ival okresného charakteru , te n ďal~ í 

snáď na prehliadku UNESCO. A le zvo lili 
sme vybor, v kto ro m sú zastúpené všetky re
gióny. Predpokladá me , že zástupca každého 
regionálne ho zväzu bude presadzovať to, 
o čom je presvedčený. že je naozaj p rínosom 
pre takýto festival. 

Ako to bude so skladateľmi "na vol'nej no· 
he?" Nie je ich málo a doposia!' nebola núdza 
o objednávky na diela. Odbory, závody, rôz· 
ne kultúrne a iné inštitúcie ponúkali dohody 
takmer bez obmedzenia. Vytvori sa vo Zväze 
základina na financovanie objednávok kom
pozícii predovšetkým týchto skladatel'ov? 

- Vo Zväze to zrejme nepôjde. súvis i to 
už s toľko omicľanými fi nančnými pro blé ma· 
mi. Na d ruhej strane si myslím . že regió ny 
(momentál ne krajc. neskô r k raj iny) si také to 
možnosti kde-tu nájdu . V žiadno m prípade 
to však nebude tak jednoduché ako do po iar. 

Myslite tiež na sponzorov? 
- Nic. Je na o myle, ak si niekto myslí. že 

SR čaká iba na to . aby mo hla na~im ~klada· 

teľom poskytn út' fi nancie. Skô r pôjde o u rč i · 
té záuj mové kruhy. kto ré budú svoje peniaze 
i nvestovať do ume nia. A nimi je po trebné 
koopero~ať. 

Máme medzi nami skladatel'ov, ktorí už 
dnes vedia , že budú mat' problémy. Pritom 
ale nepomýšľajú na nejakú í1väzkovú prácu . . . 

- T o sí1 hrdinovia ! 
Takže zväz bude mat' hrdinov, ale nebude 

im môct' pomôcf ? 
- Et icky je to iste problém , ale tu si musf 

pomôcť každý sám. Inak . na Západe poznám 
vera sk ladateľov, kto rí učia. o pisujú no ty. 
hraj ú na vernisážach . Inak by ne mo hli cxis· 
tovať ! 

Zväz bol doposiaľ v istom zmysle aj cestov
nou kanceláriou. Ako by to ma lo najbliž§ie 
vyzeral' s cestami do zahraničia? 

- Práve sa tým zao be ráme . V~c tJ...y výle tné 
a turistické cesty chladnokrvne šk rtáme . Po · 
trebujcmc iba cesty na stre tnutia s inými ku l· 
túrami . s inými skladate ľmi a ko legami. ale 
výsled ko m musia byť konkrétne koncerty č i 
iné podujatia . Po necháme iba tie do hod y, 
ktoré majú šance také to podmie nk y splnit'. 

ič iné si nemôžeme eko no micky dovol i ť ! 
Cesty typicky socia listické sa konať nebudú 
a ak chce niekto vidieť Parlž. mu~í cestovať 
za vlastné . 

Sedíte a pracujete v miestnosti bývalého 
l. tajomníka Zväzu. Táto pracovtia sa totálne 
zmenila , na prvý pohľad vidno, že sa v nej po· 
hybuje umelec. Dokonca tu stojí aj krídlo ... 

- Nechce l by so m. aby bol Zväz úrado m. 
ale aby sa v ňom ho vo rilo o hudbe a aby tu aj 
hudba znela . 

Máte čas komponoval'? Kedy a čo ste napo· 
sledy napísali? 

- V marci som ta kme r dokončil ~ymfóniu . 
ale ešte chýba ko niec. asi šesť strá n. Musel 
som to ho nechať. stál som vted y a ko úradu· 
j úci predseda pod tla ko m lViizo vých problé· 
mov. A ešte k to mu má m i spomínané ko m· 
pozičné triedy v Drážďanoch a v Halle. takže 
rotujem . Dúfa m . že sa to pomaly skončí. že 
si prácu dokážem lepšie l adc lii. aby so m sa 
dostal aj ku ko mpo novaniu . 

Pozná Cesko-Siovensko vašu hudbu? 
- Snáď trošku . Naposledy som mal v jese· 

ni dva ko ncerty v Prahe. a v Ccsko-Slovcnsku 
som aj pá rk rát di rigoval. 

Pripravila: AGA TA SCHI NDLEROV Á 

BERLÍNSKI 
FILHARMOMCI 
V TALIANSKU 

Cl audio Abbado S nímka arehh Ht 

Medzi najvýznam nejšie udalosti talianske· 
ho hudobného živo ta tejto ~czóny patrilo l)· 

stúpcn ic Bcrtrnskych fi lharmo nikov ~ Clau· 
dio ni Abbado m v taliansko m meste Ferrara. 
B io o prvé vystúpenie to hto svetoznámeho 
o rchestra v Ta liansku po devä tnástich rokoch 
a zá rove•' prvé zahraničné vystúpenie s no
vým šéfd irigen to m (Abbado zatiaľ vedie toto 
tc lc~o po vlan i zosnulo m Karajanovi. na za· 
klade taj ného hlasovania č lenov orchcma). 

O berlínskych fi lha rmo ni koch je známe. 
že sú jednými z najlepších inte rpretov Beetho
venovej hudby (vo Ferra re uviedli jeho 
l . symfó niu a a ko prídavo k predohru Eg· 
mo n t) . tento raz však p redsa najviac prekva· 
pi li perfektným a prccftc ným prednesom 
Wcbc rnových hudobných a fo rizmov (Se11 
skladieb p re o rchester o p. 6). ktoré sa spolu 
so Schubertovo u Nedokončenou stretli u po
s lucháčov s o brov kým o hlasom. Fc rrarčania 

pripravili veľké ovácie i svojmu krajano11. 
milánčanovi A bbadovi. (Abbado pô;ob1l 
osemnásť ro kov ako šéfdi rige nt a hudobný 
riadi teľ milá nskej La Scaly.) a lávno\tnom 
večere sa zúčastnil i taliansky prezident Fran· 
ccsco Cossiga. C. Abbada a o rchester bol 
osobne pozdravit' na pódiu . 

O ko ncert vo Ferrarc bo l obrovský zá· 
ujem. a tak v snahe pri bl í ži ť prácu o rchestra 
i mladým hudobníko m a záuje mcom. Abba· 
do povo li l na dopoludňaj~iu generálku vstup 
pre mládež a štude ntov. Záznam z konccnu 
vy~icla la i ta lianska televízia . 

ANNA PODOLSKÁ, Miláno 

15. drážďanský seminár 
kr-~- y 

V úzko m k ruhu odborn íkov sa uskutočnilo 
prvé podujatie Zväzu nemeckých ~kladate· 
ľov. vytvore ného z pôvodné ho Zviizu sklada· 
tcľov a muziko lógov NDR. Po IS-krát pozl'al 
drá2ďanský regio ná lny zväz hudobných kriti· 
ko\ na stretnut ie, te nto raz na tému Elektro
akustická hudba a problémy j ej hodnotenia. 
Fricdbcrt Wissman, skladateľ a vedúci elek· 
troakustického štúdia drážďanskej VysokeJ 
ško ly hudobnej . p reze ntoval n aj rozličnejšie 
možnosti a rôzne po~tupy v kompo71cii elek· 
troakustickc j hudby. J ednalo sa o prácu 
s ko mputero m , syntczáto ro m . o výber hu· 
do bného matc ri{llu . harmó nie . štruktú!') 
a fo rmy. U kázalo sa. že elekt roakustická 
hud ba nic je niečo iného . od lišného od .. nor· 
málnc ho" komponovania. a le jed na 7 kom· 
pozičných možnost í. T a k aj pri jej hodnoteni 
- pod fa hudobného kritika E. Kremtza - <,a 

musí vychádzať z hodnotení a krit6rií nor· 
málnc j hudby. pričom je po trebn6. aby 13 

hudo bný krit ik o rien to val navyše aj v spôiO
boch rea lizácie . 

Súčasťou \cminára bol aj ko ncert clcktro
ak u\ tickcj hud by zostave ný z príspc1k01 
d rážcfanských skl adat eľov. D iela F. Wissma
na, F. Hofmanna, T h. Kupscha, J. l\1agistm 
a B. Quosdorfa ukázali mno ho raké kompo
zičné možnosti te jto hudby. pričom Laznc~ 
.. lvukové ko nzervy" simultánne so ži1ou 
hudbo u. Krátky film Plynutia času drážďan
ské ho fo tografa U. Lindncra bol príkladom 
ume lecké ho d ie la . v kto rom sa hudba inšpl· 
rovala obrazmi . 
Toh toročné stre tnu tie hudobných kri11k01 

sa konči lo so žc lanlm. aby sa to to už tradičné 
drážďanské podujatie zachovalo i v budÚ!:· 
nosti. aslcdujúci, 16. drážďanský semmár 
kritiky by sa ma l usk u točn i ť už na ccloncmec· 
kej í1rovni. teda nielen k ri tici z Drážďan. Ge· 
ry či Be rlína. ale aj z Mníchova. Kasselu 
a iných miest SRN . 
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O potrebe alternatÍvy 

S nfmka M. Buša 

Ani neviem, ked y začal i naše prvé rozhovo
ry. Možno po premiére Talizmanu - ne
liem ... To však teraz nie je dôležité. Viem len 
lol'ko, že sa mi tvoj a hudba vždy dôverne pri
hovárala. Prfležitostne sme sa stretávali a ho
IOrili o rozmanitých veciach a čoraz j asnejšie 
som videl a pozoroval š iroký záber tvojich zá
ujmov. Akoby okolO' tvojej hudby krúžil celý 
rad otázok, dotýkajúcich sa človeka a jeho 
n istencie, jeho poslania a miesta na tejto ze-
mi... 1 

- Spojitosť hudby s inými .. rozmanitými" 
vecami pre mňa nic je náhodná . Myslím si, 
te európska hudobná tradícia v tej podobe. 
v akej ju poznáme, mala pri kol!skc o ných 
stredovekých sedem slobodných umení 
a všetkých ostatných šesť pri jej zrode veľmi 
konkrétne spolupracovalo. O tom a dá doši
roka rozprávai, ale podstatné je tu to, že sa
motná auto nómna hudba si z tejto symbiózy 
odniesla novú morfológiu, na kto rej s(a všet
ky susedné disciplíny účastné. Dokonca aj 
v staršej tradícii antiky mala hudba ko legov, 
tentokrát ôsmich. Ich otcom bol Zeus, ktorý 
na svojich potulkách st reto l bohyňu pamäti 
Mnémosyné a neodolal. Práve vďaka onej ši
rokospektrálnej symbióze stojacej pri zrode 
hudby je samotná hudba v ľudskom vedomi 
náchylná na najrozmanitejšie inte rpretácie. 
Tieto interpretácie sú skutočným životom 
hudobného diela. Lebo dielo, tak ako myš
lienka, je živé potiaľ. pokiaľ je znovu a znovu 
reinterprctované v nových ľudských pod
macnkach. 

Pri hľadani j emných vlákien historických 
l ~edeckých súvislosti mávam pocit, že nám 
chýba dôslednejšia znalost' starých jazykov. 
Utápame sa neraz v pra lese nekonečných ver
balizmov, ktoré znepresňujú to, čo by mohlo 
b)f jasné a zrozumiteľné. V hudobnej teórii 
lf vďaka jednotnému hudobnému j azyku si
tulicia trocha iná (i keď i tu neraz pocit'ujeme 
trnnlnologické približnosti). No najväčším 
zúrakom je to, ak niekto dokáže v svoj ej 
norbe skutočne komunikoval' s poslucháčom 
-práve prostredníctvom hudby, teda v mi
IIOVerbálnej , najduchovnejšej rovine. J e táto 
tdlopnost' podľa teba danost'ou, alebo vecou 
ritl'avedomého úsilia? 

- Európska hudba si svoju syntax , séman
tiku i procesualitu buduje už d vetisíc rokov. 
My, čo a ňou zaoberáme dnes, sme dedičmi · 
velikánov, hoci si to nic vždy uvedo mujeme. 
~zrak európskej hudby vznikol vďaka to
mu, že na svojej ceste dejinami stretla stov
ky. ba tisíce obrov, ktorí konštituovali jej 
formulačné scho pnosti. Ak nehľadíme na de
Jiny ako na samozrejmosť a dokážeme sa di
lit nad príčinou genézy, ak sa pokúsime re
konštruovať skutočné tvorivé východiská 
tvorcov minulosti , uvedomíme si aj vlastnú 
úlohu v týchto dejinách. Snáď pod vplyvom 
ruských forma listov o m sa zaoberal proccsu
alitou tvorby, kompozičnými postupmi , kto
ré ju formujú, ale aj vždy nanovo kládol 
otázky o skutočnom histo rickom význame 
Jednotlivých diel a ich skutočnej objavnosti. 
Ak si napríklad položime otázku , čo mal 
Bach v hlave, keď mal pred sebou prázdny 
papier a úlohu naplsať nedcľnú kantátu , mu
\{me odpoveď hľadať v kontcxtuálnosti tradí
cie predchádzajúcej danému mo mentu tvo r
by. Odpoveďou je aj rozlúšten ie sémantiky 
1kladby. Ak si položíme otázku stavu hudob
ného myslenia, všetkých determinánt kom
pozície v ro ku 1320 a vedľa to ho položime 
zopár strán zachovaného diela Philippa de 
Vitry, pochopíme. že bol hudobným Einstei
nom 14. s toročia. A to nebol prvým, menom 
známym Einsteinom, lebo epochálny význam 
mala aj tvo rba len o niečo staršieho Perot ina. 
Odpoveď na tvoj u o tázku znie: komunikovať 

pomocou hudby možno preto, lebo hudobnč 
médium sformovali stovky gčniov. kto rých 
vynálezcovstvo malo epochálne dôsledky. 

Vraví sa, že sme det'mi antiky. J e to naozaj 
pravda. Na to mto dedičstve ma trá pi len j ed 
no, že sa v našom vedomí akosi monopolizuje 
dedičstvo gréckej kdltúry. Mám dojem, že ke
by sme sa na grécku kultúru ako celok pozre
li, zistili by sme, že stoji na ramenách iných 
oveľa sta rších kultúr. Napriklad v hudobnej 
paleografii sa nedozvieme o notácii, ktorá sa 
viaže na interpretáciu tóry (5 knih Mojžišo
vých). Pritom si myslim, že je to kl'účová 

otázka najmä hudobná - nielen kultúrna 
a historická . Nemáš doj em , že sa ta kýchto 
otázok európska kultúra priam stráni? Akoby 
nič nechcela o nich ved let' ... ? 
- Európa sa často chova la ako veľmi šikovný 
zlodej , kto rý sto py po č i ne rafinovane zahla
dzuje. Obrovská väčšina výdobytkov európ
skeho feno mé nu pochádza z týchto zdrojov. 
Novodobá Európa je dedičkou helénskeho , 
hebre jského, byzantského a arabského sve
ta . Dejiny Európy však určova l vždy čin a te n 
sa priveľmi nesnúbi s dobrou pamäťou. Naša 
pamäť má preto archívnu podobu, nic je ak
tívno u pamäťou , a samo tné archívy zaujíma
jú iba špecialistov. :Liar, z pozícií európskych 
výdobytkov sa často s dešpektom hľadí aj na 
mimoeuró pske kultúry. Všetci poznáme me
no gréckeho aoida Ho mé ra , s ktorým je spo
jený 28 000 veršov obsiahly odkaz Iliady 
a Odyssey. Málokto však počul meno kirgiz
ského manaščyho Sajakbaja Karalajeva, kto
rý v to mto s toročí nadiktoval e ncyklopedický 
epos Ma nas v rozsahu 450 000 veršov. Nie je 
múdre nepoznať svoje korene. Europocen
trizmus je nezmyslo m , le bo všetci sme plo
dom hybridizácie a nie sterilných odchovov 
hierarchizovaných enkláv. Univerzalizmus. 
kto rý je negácio u c uropoccntrizmu , je 
aj dnes jedinou zárukou možnej spoločnej 
koexistencie v budúcnosti . 

Mám doj em , že vedomie h istorickej konti
nuity by malo siahal' hiM ie na dno minulosti. 
Nie j e pravdou, že chýbajú dostupné prame
ne. Skôr chýbala dobrá vôľa siahnut' po nich. 
Myslím si, že dnešná doba priam volá po tom, 
aby sme tento krok spravili. Spomínam to 
i preto, lebo v spoločných rozhovoroch sme 
neraz narážali na také témy ako napriklad 
Gllgamešov epos, Biblia , chasidlzmus ... Cl tal 
som tvoju úvahu o diele Giju Kančeliho ... 
- Ak by som teraz hovoril o význame histo
rického vedo mia pre naše ďa lšie kro ky do 
budúcnosti, zbytočne by som sa opakoval. 
Hovoril som o to m vždy pri každe j príležitos
ti , z čoho vznikli okrem iného hlúpe nedoro
zumenia. Casto však mám pocit, že všetko , 
čo sa malo povedať, bolo už povedané, zvy
čaj ne oveľa jasnejšie, ako to do kážeme za
habkať my d nes. Objavuje me demokraciu , 
a le tá bola podľa archeológov (v protiklade 
k do ktríne historické ho materializmu) prvou 
spoločnosťou , ktorú ľudia na zemi postavili
sumcrský štát bol štáto m de mokracie . Casto 
počúvam o tom , že demokracii sa máme (my 
ne hodní) uči ť , pričom počujem zároveň aj 
včerajší príkaz (pre nás nehodných), o ceste 
ku komunizmu, ktorá je vydláždená stupfd
nou dida ktiko u. Jedným zo základných atri
bútov poznania je in tc ligibilita , človek má (aj 
keď väčšinou nevyslovený) vždy celostný ná
zor na realitu , č i má dva mesiace alebo osem
desiat ro kov. Kto po trebuje tie dnešné škô l
ky de mo kracie? Učiť sa treba pokore, lá ke, 
viere, ale to sú dve tisíc rokov známe pravdy. 
De mo kracia nie je vláda ľudu , nemusíme sa 
všetci učiť v l ádnuť, skladať maturity z po liti
ky. My sa musíme začať uči ť robiť a myslieť 

a kultivovať svoju vzájomnosť, lebo to sme 
vďaka neustálym skúškam, ovcrujúcim stu
peň vyspelosti nášho vedomia rastú
ceho smerom k najlepšej zo všetkých budúc
ností. (aplnc zabudli. Začnime raz už ko
nečne kádrovať našu oddanosť k práci, nie 
k funkcii , rase či po litickej pravde-lži. Aj to
to sa možno dočítať v histórii. 

Úvahu o diele Kančeliho si končil j eho 
vlastným citátom: " Hudba má byt' rozhovo
rom s Bohom a nie so sebou samým" . Priro
dzene, rozhovorom toho, kto na to má . Po
viem ti teraz jeden krásny priklad na ta kýto 
rozhovor . Predstav sl, že kantor (chazn) člta 
-spieva z Tóry. Spolu s textom interpretuje 
i hudobné znaky a zna mienka , ktoré sú súčas
l'ou bib lického textu . Každé zna mienko či 
znak predstavuje presný motivický tvar . Ten 
presne fixovaný motlv však kantor nespieva 
presne, ale ho interpretuje. To, a ko ho inter
pretuje, je jeho vec. Pravda, stupeň interpre
tačnej dokonalosti závisl od toho, ako sa do
káže ponoril' do zmyslu biblického textu . Ak 
nastane oduševnenie, t vorivá rezonancia , 
spev sa stane vzru~ný- začne dominoval' nad 
textom. Znie len spev a celá mimika a gestiku
lácia inter preta hovori o tom, že sa s niekým 
rozpráva- že vedie dialóg. Zdá sa, že tu kdesi 

stojíme pri tajomstve veľkej interpretácie 
a azda i toho vzrušenia, ktoré sp revádza sku
točnú tvorbu ... 
- Na istej prednáške o chasidizmc som sa 
dopočul o troch a tribútoch modl itby: modlit
ba musí obsahovať predmet (zu čo sa mod
Hm). intenciu (orientáciu - komu sa mod
lím) a nadšenie. Keď to o nen pán profesor 
povedal, mal som usoci<íciu husľovej hry Gi
do na Kre mcra . myslím, že opodstatnenú. 
Tebou spomínaná jedno ta iste stálu pri kolís
ke umenia. keď ešte nebolo umením . Niek
dajšia jedno ta kňaza a speváka sa prejavuje 
a j v skutočnosti , že kým bachši je 
u Uzbekov a Kazachov spevákom eposov. 
u Kirgizov je šamanom. Náš diferenciačný 
vývoj však sme roval k štiepeniu atribútov. 
a tak ako málo kto si d nes vie predstaviť . 
že hudba mohla poslúžiť ako mčdium ko n
zervácie 400 000 veršovej encyklopédie. tak 
málokedy asociujeme hudobn(a a ktivitu s te
rapeutickými procesmi. Veľké umenie hu
dobnej interpretácie nám sem-tam onú niek
dajšiu integritu atribútov tejto ľudskej čin
nosti pripomenie. 

V skutočnej tvorbe j e teda obsiahnutý 
i princíp d ialógu, a teda i komunikat ívnost'. 
Neviem ako pre teba, ale pre mňa j e kľúčom 
a predobrazom tvorivosti popis stvorenia sve
ta (konkrétne hneď prvé Iri ver~ z prvej kni
hy Genesis: l ) na počiatku stvoril Boh nebo 
a zem, 2) a zem bola húšt' a púšt' (v hebrejčine 
termln vohu va-vohu zna mená skôr mŕtvu 

hmotu), 3) A povedal Boh: buď svetlo- a bolo 
svetlo (hebrejsky Veomed Elohijm , jehij or 
vojhij or ). Vo v~tkých talmudistických kni
hách má tento zdanlivý monológ jednoznačne 
povahu dia lógu. Sh uriteľ oslovuje mŕh ar 
hmotu a odpoveďou je: "a bolo svetlo". 
l skladateľ- ak má skutočne prepožičanú túto 
tvorivú schopnost' - musi osloviť mŕtvu hmo
tu hudo bných elementov. Musí to spravil' tak, 
aby vedel, čo od nej chce. A túto svoju vôľu 
musi do tej mŕtvej látky i vtlačiť. Preto a k zá
meru nepredchád za myšlienka , tvorivý a kt 
nemôže nastal' ... ? 
- Dialóg je skutočne osou tvorby, je jej 
p redpokladPrll i zmyslom. Je to preto. lebo 
princíp dia logu je základo m samo tné ho živo
ta v podobe látkového či informačného mc ta
holizmu. je základom všetkých konštruktív
nych de jov. Nijaká ge néza nie je bez dialógu 
možná, avšak d ialogickú potenciu treba pes
tovať aj po momente genézy, lebo je zárukou 
ďalšieho i h·o ta. Tvo rba je iste dialógom, nic 
som si však istý, či po o nom prvom akte stvo
renia možno pri tvorbe hovoriť o partnerstve 
mftve j hmo ty. K najchúlostivejšlm problé
mo m tvorby patrí práve vzťah medzi o rie nto
vaným činom a ľudskou vôľou . Casto mám 
totiž dojem, že čím vyššia je mie ra o noho vô
ľového, uvedo meného prvku pri tvorivom či
ne, tým me nej životný je jeho výsledok. 
A naopak, akoby nezáväzné hry s o ným mé
dio m móžu veľakrát priniesť oveľa objavne j
šie dôsledky. Pre to by som spomínaný vôľo
vý prvok {ak vôľu chápeme ako uvedo menú 
manifestáciu zámeru) natoľko nezdôrazňo
val , lebo práve te nto typ prístupu vytvára 
často neprekonateľné závažie, ktoré znemož
ňuje vzl ietnuť . Zvyčajne mám strach pred 
akýmikoľvek pokusmi o vymedzenie atribú
tov tvorby. myslím, že umiestnené v oblasti 
uvedomenej regulácie móžu nadobudnúť 

smrtonosnú povahu . 

V tvoj ej hudbe som vžd y pocit'oval istú 
priamočiarost' a otvorenosť. J e to schopnost' 
unášal' sa myšlienkou - pustil' ju na seba, ne
bránU' sa j ej. Zdá sa, že i liter atúra má pre te
ba , resp. pre tvoju tvorbu úlohu verifiká tora 
vlastných myšlienok a pocitov. Je to ten stav 
rezonancie, blažený pocit súhlasnosti. Preto si 
myslím, že a ni nie tak samotná literatúra, ale 
stav z nej vyplývajúci pôsobí skutočne na tvo
j u tvorbu. 
- Spinozov postreh: .. nespoji té myšlienky 
spôsobujú bolesť" hovorí o utrpení, ktoré je 
priamym dô lcdkom st raty kauzality. V pod
state od pube rty mám fóbi u z nedo rozume
nia. Obsahom slova hriech je pre mňa práve 
či nnosť, kto rá rozširuje priestor ľudského ne
dorozumenia, chaosu a z nich vyplývajúceho 
utrpenia. H riecho m je nehovoriť jasne, rozši
roval' sfé ru neurčitosti. Aj sadizmus je dô
sledkom pocitu nepochopenia, neakceptova
nia vlastného .. ja", prejavom túžby upozorniť 
na seba hé rostratovskou negáciou. Pocit 
osobné ho o hrozenia vyplýva z nedorozume
nia. Aj agresivita medzi umelcami- o rie nto 
va ná dnu či von- vyplýva z pocitu nedorozu
menia, ncakceptácie; nejde len o nedocene
nie, hoci často to tak vyzerá. Úlohou umenia 
je však vytvárať ostrovy informácií, ktoré sú 
opakom e ntro pie. Hovoriť jasne a .. o čom 
nemožno hovoriť , o to m treba mlčat'" (Witt
genste in) . Samotný p ro blém je však oveľa 
zloži tejši - tvorba začína práve odvahou 
k omylu, odvaho u k poblúdeniu (Tolstoj), 
odvahou k nedo rozumeniu , nic odvahou 

k jednoznačnosti fo rmulácie. a ce~ty (správ
ne či nesprávne) vznikaj(a až v procese tvor
hy. Práve pre túto osciláciu medzi najpod
statnejším a najzhytočnejším. medzi norma
tívnou redukciou a životnou ~írkou je tvorha 
náročným prejavom ľudskej činnosti . Z tejto 
di lemy možno le n iažko vyhŕdnui a ešte iaž· 
šic je harmonizovať spomínané protiklady. 
Alte rnatíva písai či neplsui prináša vždy aj 
možnosi nepfsať. Tejto sa úspešne venujem 
už tretí rok. 

Boris Pasternak vraj raz povedal na adresu 
istého spisovatel'a: .,ako môže byt' dobrý ume
lec, keď nie je dobrý človek ... " Pasternak 
spáj a teda etickú otázku s umeleckou. Vel'mi 
rád by som súhlasil , lenže život nám neraz 
ukazuje pravý opak. Niekedy sa zdá, že až 
tvorivá iskra v človeku očisfuje život, že až 
v tvorbe samotnej sa rudský duch zbavuj e tia
že zla. Umenie teda človeka očist'uje, alebo sa 
ti zdá, že ten kata rzlcký účinok funguje ináč? 
- Cl ove k sa nemôže zbaviť vlastného .. ja". 
lebo je určený práve jeho ko nštitúciou. ktorá 
je snáď najväčšou záhadou životu. Základný
mi atri bútmi života už na najelcmentárnejšej 
úrovni je ohraniče nie o rganizmu od o ko lia 
spojené zá roveň so schopnosťou diferenciá
cie prostredia. Integrácia a komunikácia 
s prostredím sú praclcmentmi života. sú vy
jadre né už vo fu nkciách bunečného ohalu . 
kto rý je integrujúcim zariadel')fm a zároveň 
pricpustným fi ltrom. Vo vyspelých fo rmách 
psychické ho života sa o ná zák lad ná životná 
bipolarita prejavuje v postojoch .. od" a .. k" 
a v ich homeostatikc. Etika je no rmatívom. 
ktorý pomocou konštitúcie svedomia zab ra
''uje človeku vyvíjať činnosť poškodzujúcu 
d ruhých ľud í. Neprikazuje ničiť ego-orientá
ciu človeka, ale regulovať ju vedome. Na
miesto rozpínania č loveka vo svete prikazuje 
č loveku nechať svet rozpínať v sebe. Frc u
dovská interpretácia by snáď hovorila o sub
limácii mocenského pudu do sféry kognitlv
nosti - vedecké ho či umeleckého poznania. 
Tu mocenské ambície nemusia byť nevyhnut
ne škodlivé pre druhých, dokonca môžu byť 
pozi tívne . Pre o nú frc udovskú inte rpretáciu 
by svedčil i vysoký stupeň nevraživosti, závis
ti či agresivity medzi intelektuálmi najrôznej
ších úrovní. Spomeňme na to, že v spoloč· 
no m losangclcsko m vyhnanstve sa po dlhé 
roky ani raz nestreto l Stravinskij so Schoen
bcrgom, bez akýchkoľvek kontaktov žili 
vedra seba Dostojevskij s Tolstojom. Nemys
lím si však, že freudovská interpre tácia je 
pravdivá. Pasternakova formulácia vychádza 
z ruskej tradície, ktorá postuluje jednotu ži
vota, slova a činu , západná kultúra je opatr
nejšia a úctu k autorovi podmieňuje len jeho 
produkto m . nie jeho životnými skutkami. 
K tebou spomínanej katarzii je však potreb
ná navyše iná jednota - spoločná viera, do
hoda či ko nvencia existujúca medzi šama
nom a chorým, medzi tvorcom a príjemcom . 
V ko ncertnom živote síce jestvuje spoločná 
viera v histo rické hodno ty, ale posledná spo
ločná viera oboch fro ntov, viera v ratio , kto
rú pestovali povojnové enklávy avantgardy, 
sa rozpadla demaskovaním rcdukcionistickej 
podstaty svojho ideálu . Riešenie na otázku, 
kto rú si mi položil , nepoznám . Snáď jedino u 
zá ruko u môže byť pokus tvorcu o abso lútnu 
úprimnosť k sem-tam sa prebúdzajúcim vlast
ným spodným, veľmi tichým hlasom. 

Nemôžem sa teraz nedotknúť súčasnosti. 

Co sl mysHS o našej duchovnej obrode? Verlš, 
že v každom človeku žije túžba po slobode? 
Že sve.domle je silnej šie než násilie'! MysHS sl, 
že každá generácia bude musiet' znovu a zno
vu zápasiť za svoju slobodu? 
- Začnem okľukou. Keď som bol pred de
viat imi rokmi na voj n<! v Trebišove, s Maro
šom Burlasom sme za účelom terapie koreš
pondenčne koncipovali spoločnú o pernú 
fresku s názvom Kleme nt Gottwald v Košu
loch (tretie dejstvo , ktoré malo byť druhým, 
mal napísať Michal Košut). Chceli sme onú 
masmédiovo vytváranú mytológiu vtedajšie
ho dneška preniesť na o pernú scénu , zmyto
logizovat' myto lógiu . Samozrejme, Klementa 
Gottwalda v Košutoch sme ncnapísali . Všet
ci sme si túto recesiu vtedy sublimovali - Ma
roš namiesto to ho napísa l (trezorovú!) Síp
kovú Ruženku , ja robím ro ky na G ilgamešo
vi v akkadčine , Michal zhudobnil tuším Ne
zvalov ho rro r Vale rie a týden divú. Operným 
hitom d neška na zemeguli je však opera ame
rického auto ra Jo hna Adamsa Nixon v Cl ne, 
kto rej zámer je takpovediac totožný s našim. 
(Do ko nca aj Tance predsedu Maa majú svoj 
pendant v lmbecilno m kráľovskom menuete 
zo Slpkovej Ruženky.) Prečo o tom hovorím 
v tejto súvislosti? Chcem si položiť otázku, 
prečo sme projekt nerealizoval i. Som pre
svedčený, že nešlo o tzv. autocenzúru, či 
o strach z tre;wru , ale jednoducho o neuve
domenú a mputáciu a utent ického impulzu, 
jeho subl imáciu do sféry zabudnutia. Takto 



BEETHOVEN VO SVETLE SVOJEJ BUDÚCNOS 
JÁN ALBRECHT 

Vyt~oril pôdu , na kto re j stále stojíme, ho
ci sa na obzore dávno stratil ; je ho dielo, 
hlbo ko zažité, prijímame ako každodenný 
chlieb. Všetko, čo z Beethovena vychádza , 
pripomína jeho, stáva sa povedomým , dô
verným, neschopným vysloviť niečo nové. J e 
to neustály návrat do známej minulosti. My 
však hľadáme nové sve ty, nech existujú ale
bo nie. Je preto nevyhnutné vytrhnúť sa z j e
ho príťažlivosti , ktorou poznačil i budúcnosť, 
nesúcu jeho posolstvo. Najsilnej šia opora sa 
stala naj väčšou pre kážkou, lebo sa vryla do 
nášho vedomia, ba do samotného myslenia. 

Právom sa pre to spytujeme, v čom tkvie 
pôsobivosť Beethovenovej hudby a čím sa 
odlišuje od predchodcov i súčasn íkov, z kto
rých vychádzal. 

Na prvý pohľad nápadná je strmá vývinová 
cesta štýlu a chara kte ru od j eho prvých sonát 
až po Veľkú fúgu op . 133 a ostatné pozdné 
kvarte tá a klavírne sonáty. Tento fakt pova
žujem za jednu z najpro filovanejších čft 
Beethovenovej tvorby, kto rá však - a ko sa to 
v ďalšom pokúsim osvetliť - súvisí a j s inými 
cha rakteristikami jeho osobnosti. 

Z aspektu štýlu nemožno apriori tvrdiť, že 
Beethoven radikálne preformoval jazyk, kto
rý prevzal od svojich veľkých vzorov a kto rý 
čerpal z dobového hudobného prostredia. 
Bol verným synom o tcov klasicizmu. Neob
novoval ani melodiku, ani harmóniu, radi
kálne ne uplatnil nové nezvyčajné akordy 
a a kordické spojenia , a keď k nim dospel 
vlastným vývojom, stalo sa to evolúciou - i to 
veľmi šetrne a postupne. Aj je ho tektonika 
vychádza la z modelov, kto ré sám iba rozvi
jal, ďalej dotvárajúc už zrelé podoby hlavné
ho formového druhu klasicizmu - sonáty , iba 
v náznakoch ho niekedy prekonávajúc. 

Beethoven mal veľké vzory, ktoré mu na 
jednej strane umožnili nadviazať na vysokú 
úroveň skladateľského pre javu a kto ré mu 
zároveň sťažoval i cestu práve vysokým stup
ňom svojej náročnosti. Klasicizmus, to však 
nie je iba Haydn a Mozart , o kto rých máme 
predstavu ako o skladateľoch , ktorí ,.vynachá
dzali" klasicizmus. Stý l klasicizmu je dobovým 
štýlom, hudobnou kllmou , fo rmuj úcou sa 
postupne po rozklade baroka, čiastočne 

i z niektorých reliktov baroka. Stal sa vša
deprítomným novodobým materinským jazy
kom európskej hudobnej kultúry. Zásluhou 
svojich hlavných predstaviteľov sa fo rmoval 
sele kciou a zárovei\ rozširovaním svojho j a-, 
zyka o široké a náročné vyjadrovacie schop-' 
nosti. 

Odhliadnuc od osobitosti Beethovenovho 
tale ntu z výlučne muzikálneho hľadiska , na
chádzame pri pátraní po fakto roch , spolupô
sobiacich na jeho vývoji , aj dete rminanty , 
pra me niace v mimohudobných podnetoch. 
Ide o nové sebavedomie, nový pohľad na 
umelca , jeho postavenie v societe. Nemienim 
hľadať lineárne súvislosti medzi dobovou 
spoločenskou situáciou a me ntalitou. Ne
možno však nevidieť, že práve na tejto rovine 
pôsobili impulzy, ktoré spolurozhodova li 
o charaktere jeho ume nia , predovšetkým je
ho výrazového sveta . 

Beethoven bol mešťan, predložka .. van" v 
j eho me ne nie je zna kom urodzenosti, ale sú
časťou holandského me na, poukazujúcou na 
lokalitu alebo rodinu, z kto rej nie kto pochá
dza (napríklad Francisci - Fra ntiškov syn , 
Mendels-sohn , Brahms-Abraham's, podľa 
lokality Roškovský a pod .). Pociťoval nevôľu 
z hierarchie vtedaj šej spoločenskej deľby na 
šľachtu a mešťanov . Bolo mu napríklad veľ
mi nemilé, keď raz obrátiac sa na súd vyhra
dený pre šľachtu , bol odkázaný na inú inšta n
ciu , určenú pre mešťanov. Bola to sice ma lá 
mrzutosť, rozhodujúci však bol fakt, že vte
daj šia šľachta ho na jedne j strane akceptova
la ako umelca , ba rovnocenné ho priateľa , na 
d ruhej strane odmietala túto rovnocennosť 
v rámci rodinných vzťahov aristokracie. Nech 
jeho osobnosť bola akokoľvek uznáva ná , prí
padné manželstvo medzi ním a príslušníčkou 
šľachty bolo mezalianciou . T ieto pocity mali 
svoju rezonanciu v Beethovenových úvahách 
o hudbe a tvorbe a o postavení umenia 
a ume lca. Právom sa považoval za schopné
ho, ba významnejšieho od mnohých členov 
high society, jeho ingénium ani d ie lo ho však 
neopráv1iovali na to, aby sa dosta lo uznania 
aj jeho osobe v mie re , v akej mu podľa vlast
né ho pocitu prináležalo. J eho jedin ým argu
mentom bola jeho hudba, die lo , kto rého 
hodnota mala byť me radlom porovnávania; 
avšak zdedené vlastnosti a privilégiá boli stá
le silnejšie ako ume nie. Výsada diela sa ešte 
ne rovnala hodnote urodzenosti . 
- Sľachta žila zo zdedených-hodnôt , mešťan 
ich videl vo svojich schopnostiach , v cieľave

domej p ráci, vo vynaliezavosti a vlastnej ak
tivite . Sľachta uznávala aj genialitu ako zde
denú vlastnosť , a ko da r prírody, dar Boží. 

a ko niečo, čo nic je plodom vlastného snaže
nia, zápasu , aktivity. A práve tu možno po- . 
zorovať rozhodujúci nový moment , poznaču
júci Beethovena-č loveka i Beethovena-umel
ca . Hudbu začal pociťovať ako súčasť vlastné
ho j a , ako vyzna nie, ako e ntitu , kto rá ho 
osobne zastupuje, kto rá je nositeľom jeho 
subjektívneho nalicha nia. Subje kt auto ra sa 
pre budil v ume ní . prestáva anonymita auto
ra, kto rý i dovtedy síce bol tvorcom di~la, to
to však o ňom samom nič ncprczrádzalo. Sú 
to zárodky romantické ho individualizmu 
a subjektivizmu. Tvorca ne pokladá svoj pro-· 
dukt iba za d ielo , ale za osobnú výpoveď. 

Túžba po sebazobrazení je v Beethoveno
vej hudbe prezcntná. O tvoril tak nové aspe k
ty, kto ré po 1iom prevádzali hudbu až do ob
dobia novej vecnosti. V roma ntickej hudbe, 
obzvlášť v novoromantizme, sa stáva te nto 
akcent popredným znakom hudby. 

Na tento jav sa viažu i ďalš ie znaky, pochá
dzajúce z dôb sebauvedome nia človeka ne
skorého 18. storoči a, konkretizujúce a od
zrkadľujúce predstavy o vlastnom j a: tu spo-

nejšie miesto v súvahe so spontánnou vyna
liezavosťou . Tvorba sa integruje v sme re šir
ších dispozícii ľudského umu obsahujúceho 
celé spektrum ľudského myšlienkového 
a e mocionálneho reagovania. "Osvietenosť" 
zreteľne poznačuj e aj umenie, ktoré vstupuje 
do užšieho zväzku so životom. Stáva sa je ho 
vernejším obrazom. 

Zásadným dôsledkom tohto nového posto
ja voči umeniu je hlbšie uvedomenie si pro
cesu tvorby a samotnej podstaty umenia ako 
aj poznania významu a ktívneho zasahovania 
rácia do priebehu tvorby. Dodnes niekedy 
vzniká dojem , že kritickosť je imanentnou, 
ba automatickou súčasťou umelecké ho zdru
žovania predstáv - intuície , ako sa to často 
nazýva. Ta k ako impulz a útlm sú odlišné 
prie behy, zostáva " intu ícia'· a jej kritické 
hodnotenie odlišným priebehom i keď sa 
zdá, že prebiehajú súčasne. Kritické hodno
tenie nevytvára asociácie, ale cedí idey a to 
niekedy v bezprostrednej časovej nadväznos
ti , v paralelite , často ta kmer synchrónne. Vi
dieť to zreteľne na modifikáciách, kto ré 

Začiatok Cavatlny zo Sláčikového kvarteta B dur op. 130 (rkp.) 

čfvajú sčasti príčiny výrazového posunu 
Beethovenovej hudby v porovnaní s hudbou 
predbeethovenovské ho klasicizmu. 

Nie všetko je iba talent a dedičstvo, človek 
je aj strojca woj ho osudu . Idea nie je len 
plodom inšpirácie, jej hodnotu možno vylep
šovať a stupňOViJť . Kompozičná práca j e aj 
výsledkom selekcie a skúmavého kri tického 
pohľadu . A k má dielo reprezentovať tvorcu 
a to nielen dielom, niele n v jeho uzavretosti 
do seba samého , a k má svedčiť o subjekte 
tvorcu, musí svedčiť aj o náročnom kritickom 
prístupe . Hodnota sa dostáva do užšej väzby 
so subje ktom auto ra , svedčí o jeho vlastnej 
vale ncii. Náročnosť a dôslednosť umeleckej 
práce sa stávajú neodmysl i teľnými ingredien
ciami hodnoty. Spon tánnosť tvorby ustupuje 
pred premyslenosťou . A ké je moje die lo. ta
ký som a ko človek . 

Nebolo azda hudobníka pred Beethove
nom, kto rý toľko zasahoval do svojich ide í : 
škrtal. vylepšqval, vymic1ia l, hľadal stále 
ade kvátne jšie podoby, kto ré viac ako dote
raz prehovorili k človeku a ktoré hl bšie 
a podstatnej šie zodpovedali je ho pocitovému 
obzoru. Hudba nastúpila na cestu , kto rá sa 
vzďaľovala od zdania a hry (Thomas Mann) 
smerom k poznávacím hodnotám. Začal sa 
nový vek v postoji voči umeniu , v ponímaní 
toho , čo od hudby očakávame. 

Výrazový posun , kto rý vyvolal Beethoven, 
je teda posunom postoja. Životu pravdivej
šie zodpovedá človek mysliaci , vládnúci vô
ľou , skutočnosti viac zodpovedá pocit dra ma
tických záple tie k a sily v ušľachtilom rúchu . 
Hudba vyzlie ka svoj detský šat , nadobúda 
mužnejší akcent , vzrastajú rozme ry sily 
a dramatizmu . Mutuje. Rozširuje sa pôdorys 
kompozícií a obohacuje sa obzor asociácií. 
Tektonické väzby nadobúdajú dôslednejšiu 
stmelenosť , čoho jadrom je bohatšia variačná 

obmena exponovaných te matických e le me n
tov, dodávajúca posunom výrazového cha
rakteru nové a nové významy. Jednotu vy
tvára tvarová analógia , variabilita zaručuj e 
obmenou nadobudnutý nový náboj . Rácio 
a s ním aj kritickosť si získavaj ú čoraz závaž-

Beethoven realizoval pri skúmavom návrate 
k bazálnemu mate riálu v predohrách Leonó
ra. Zavrhnutie niektorých spôsobov riešenia 
znamená návrat k d ielu a hľadanie účinnej 
šfch ideí aj v de tai loch. 
Človek je teda schopný usmerniť svoje 

vlastné kreácie, svoje diela , svoje vlastné 
mysle nie. Nič nic je hotové a uzavreté. čo 
vzniká je iba začiatok. Idea o jednorázovom 
tvorivom čine ustupuje vie re v evolúciu. 

Napriek mnohým obľúbeným tradovaným 
legendám sa nemôžeme domnievať, že Bee
thovcnove inte ncie zostali nepochope né. Is
te , z prípadu na prípad narazil na odmietavý 
postoj, ale to nie je typický obraz o prijatí 
Beethovenovej hudby vlastnou dobou . Mno
hí boli schopní pochopiť ju v j ej plne j inte n
čnosti a identifikovať sa s jej pocitovým sve
tom, ba chili sa ňou priamo oslovení , obja
vujúc v ne j svoje vlastné nalie hanie. (Vieme 
pozitívne , s a kým záujmom sa zasadzovali 
doboví hudobníci na čele s He inrichom Kle i
nom za predvede nie jeho diel napríklad aj 
v Bratislave, poci ťujúc ich a ko objav.) 
Najpresvcdčivejším dôkazom ohlasu Bee

thovenovej tvorby je však fakt , že jeho hud
ba zatlačila do pozadia hudbu nadväzujúcu 
na mozartovskú tradíciu . ako napríklad tvor
bu H ummelovu. Doba sa identifikovala 
s rozmermi dramatizmu a subjekt ívnosti , aké 
repreze ntovala Beethovenova hudba. 

Vývoj , kto rým prechádzala hudba v diele 
L. v. Beethovena , je možno cestou od klasi
cizmu k romantizmu. Základné črty roman
tizmu - v prvom rade stupňovaný dra matiz
mus, e mocionálny akcent subje ktívnosti 
a smerovanie k auto rcflexívnosti - sú vlastné 
aj Beethovenovej hudbe. Evolučný vývoj so 
súčasným zachovaním hlavných zna kov kla
sicizmu podnietil zrejme histo rikov-muziko
lógov vidieť ucelený a ncoddeliteľný vývojo
vý obl ttk počnúc klasicizmom až po koniec 
romantizmu . nazývajúc celú túto periódu 
klasicisticko-romant ickou hudbou , ako 
to navrhol môj menovec Hans A lbrecht 
( 1902- 1961, ne mecký hudobný histo rik , 
pozn. red.) . Zostáva o tvorenou o tázkou, či 

s tým možno súhlasiť . Možno však namietli. 
že naprie k hladkému evolučnému prcclaom 
sa črtajú veľké rozdiel y medzi počiatočnýl 
a finálnym stavom tohto vývoja. Ak 
návamc Haydnove a Mozartove klavírne ~ 
ná ty a le bo symfónie s die lami Wagnerovýli. 
Mahlc rovými , Rcgerovými a Straussovýli. 
badáme predsa zásadný rozdie l v menta!* 
a chara ktere kompozícií. Stačí však porovml 
Haydnove a Mozartove kvarte tá s posledJtt 
mi kvartetami L. v. Beethovena, o ktorých 
ešte zmie nime. a dospejeme k presvedčeU. 
že termín klasicisticko-roma ntická hudba jc 
príliš univerzálny, lebo nereaguje dostatotlc 
citlivo na vývinové rozdiely v rámci tobl 
.. veľkého oblúku". 

Myslím si pre to, že pre periodizáciu tret. 
nájsť iné krité riá ako hľadanie predekw 
v kont inuitnom prechode medzi obdobiani. 
Už dávno zastávam názor, že kritériá tret. 
čerpať z vrcholných kulminujúcich fáz v rám
ci epoch . Oddeľujúcu čiaru , ktorá môže b)i 
le n násilná . treba hľadať polarizáciou znak01 
a porovnávaním finálnych fáz. 

Faktom zostáva . že sa Beethoven dotk~ 
rozme rov, kto ré možno nazvať romantický
mi , i keď sa romantizmus hlásil k slovu aj iný
mi znakmi. napríklad príklonom k drobným 
fo rmám, k osamostatneniu na cykly viazr 
ných foriem ako prelúdium, scherzo alebo 
kreáciou nových - pôvodne účelových fora 
tým. že sa im prisúdil umelecký raison ďelle, 
ako napríklad etude. Aj v Beethovenova 
d ie le sa vyskytu jú drobnejšie samostallf 
útvary ako napríklad bagate ly, tieto ho \'tal 
nereprezentujú naprie k vysokým kvalita 
v plnej miere tak , ako reprezentujú tvoril 
Chopina alebo Schumanna. Beethoven je 
v prvom rade tektoník , sk l adateľ , ktoréllo 
naj významnejšie idey sú implikované vsúvif. 
lostiach. Účinnosť epizód , d robných nápa
dov, spočíva u neho predovšetkým v kontn
te. kto rý ich uvádza , pripravuje a zdôvodň• 
je. Z podobných príčin sa je ho myslenie 1» 

zameriavalo na virtuózne skl adby, parafrizy 
alebo virtuózne variácie s c ieľom zabudoval 
do ume leckej idey brilantnosť inštrumen(j. 
nej hry. kto rej ta k holdoval romantizmus 
hlavne vo svojich počiatočných fázach. Ko
rešpondenciu Beethovenovej hudby s ro
mantizmom treba hľadať v neskorších fí. 
zach . Nic darmo bola Brahmsova hudba JIO' 
ciťovaná - neprávom -ako epigónska, závit
lá na Beethovcnovi, za návrat k nemu v d/1. 
sledku .,návratu" k pevným tektonickým for· 
mám, kto rý sa prejavil v dobovej rovnici 
Brahmsova l . symfónia = BeethovenOYI 
IO. symfónia. Iba čas dokázal jasnejšie vidid 
Brahmsov veľký prínos. 
Ďalším problé mom Beethovenovej tvorby 

je o tázka štýlovej prísluš.nosti jeho posled
ných die l, me novite posledných sonát a sláá
kových kva rte!. Nám tu isto nejde predovkt· 
kým o problém periodizácie ; v popredí nakj 
úvahy stoj í kompozícia die l s dobovým koo
textom, a jej cie ľom je vyzdvihnúť charakte
ristiky Beethovenovej osobnosti a tvorby 
i j ej schopnosť scbapre konávania. 

Cesta , kto rá viedla k Beethovenovým JIO' 
sledným opusom je tiež evolučná, ibaže jq 
dráha nadobúdala čoraz strmšie stúpania. čo 
je vo vývoji dovtedajšej hudby absolút1101 
výnimkou . Pozoruhodné pritom je , že vývo
jom narastá prvok kompozičného majstrov· 
stva , virtuozity, ktoré však boli iba prostried
kami , slúžiacimi na stvárňovanie skladatel· 
ských záme rov a cieľov. Odkryl nimi novt 
podoby intimity, videné a koby zdiaľky. Co
raz viac sa stupňuje snaha pozdvihnúť hudba 
z hlad iny hry na rovinu objavnosti , poznáva· 
nia , odkryti a dovtedy umením nedotknutej 
oblasti psychiky. 

Funkcia hudby sa teda presunula z oblasti 
,.ušľachtilej zábavy'' (Kresáne k), ale aj sub
jektívnej auto reflexic k sféra m objavnosti. 
Kým doteraz akcent na obj avnosť pozdviho
val zábavu do vyšších sfér kultúry, usiluje sa 
Beethoven v hudbe zamlčať , obchádzať, aj 
vylúčiť e le ment rozptyľovania, s kto rým bolo 
aprio ri médium hudby spojené a práve tým 
chcel dosiahnuť kratšou cestou rovinu výni
močnosti. Dospel tak k modernému umelec· 
ké mu povedomiu. Nepoznané znamená no
vosť, lebo čo je bežné. nie je nové. Kritériom 
existe ncie a platnosti nového, obj avného ~ 
však adekvátnosť a záväznosť myšlienkové
mu a pocitovému obzoru človeka. 

Pozície, ku kto rým Beethoven dospel 
v die lach posledného tvorivého obdobia, ma
li svoje široké zázemie ; zodpovedali povedo
miu a pocitovým dimenziám na rozhraní 
a pre lome feudálneho a meštiackeho sveta. 
Osvie te nské idey poznačili určité kruhy vte
da jšej spoločnosti. i Beethovena. Nebolo by 
však správne domnievať sa, že osvietenstvO 
sa šírilo iba v meštiackych kruhoch. Jeho J» 
rom pôsobnosti bola predovšetkým inteligen
cia , vrátane šľachtickej. Nie pre každého boli 
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jeho idey argumentmi meštianskeho prcvra· 
tu ; boli totiž prij ateľné a blízke každému 
mysliacemu človeku . lebo sa zdali pravdivé. 
Z tohto myšlienkového prúdu nemožno vy
ňať ani korunované hlavy ako napríklad 
Friedricha II. a Jozefa II . V súvislosti s Bee
thovenom možno uviesť ako príklad šľachtic
kých zástancov osvietenských ideí rodinu 
Brunswickových. Neznamená to. pravda. že 
tieto názorové prúdy zme nil i spôsob života 
ich reprezentantov. Idey pôsobili na svojich 
nosi teľov v rôznych sfé rach: dotýkali sa filo
zofie . náboženstva. slobody, ľudského bytia. 
Postupne však vytvorili novú klímu uvedo
meného ako i neuvedomcného spoločenské
ho bytia. 

Chtiac-nechtiac si mu hne uvedomiť. že 
čierno-biele nazeranie na spoločensko-filozo
fické problémy skresľuje skutočnosť . Idey 
podnecujú vývoj . ale zástancami ideí sú zväč
ša kruhy duchovnej e lity. ktoré nezodpove
dajú mechanickému rozdeľovaniu spoločnos
ti podľa osobného postavenia indivídua 
v spoločnosti. K elite patria vzdelaní ľudia, 
maj úci možnosť a schopnosť vstúpiť s myš
lienkovými prúdmi do dialógu (k tomu dopo
ručujem publikáciu Ľ. Ballovej: Beethoven 
a Slovensko) . 

Slovo elita, ktoré doslova znamená .. vý
ber". treba zbavi ť záporných predikátov. 
ktoré kolportovali nosite lia radikálnych ná
zorov. vidiacich vývoj ako súboj striktne od 
seba oddelených tried. grupujúcich sa z čle
nov podľa ich príslušnosti . Napriek zjavnej 
existencii tejto príslušnosti nie je možné hod
noverne interpretovať vývoj na úrovni filozo
fických a estetických rovín . 

V duchovnom živote. ku ktorému patria 
i filozoficko-estetické názory a pozície, pre
bieha vývoj na základe komunikácie objav
ných čiastkový.ch idei . predpokladajúcich 
prij ímanie schopnými indivíduami. Novú 
ideu. nech sa zrodila kdekoľvek . sú schopní 
prijať spočiatku iba zasvätení. teda elita, čo 
však nikdy neznamená. že idey sa zrodili iba 
pre ňu . Avšak kolportovať ich dokážu v za
čiatočných fázach vďaka svojim schopnos
tiam a kontaktom iba vzdelaním uprednost
není; od nich si nájdu cestu aj k širšiemu kru
hu prijímateľov. 

V umení je hodnota singulárna, výnimoč
ná, čo neznamená. že je eo ipso výsadná 
a adresovaná vybranému okruhu ľudí. Ak by 
sme pQpicrali tento fakt , popierali by sme zá
roveň hodnotu. ktorá nevzniká žiadnou poly
gcnézou. Hodnota sa pritom neuzatvára pred 
nikým , ale nic každý je apriori schopný po
znať ju a prijať . Van Gogh hovorí , že umenie 
je pre každého, ale nie každý pre umenie. 
Prijatie mimoriadnych ideí vo filozofii 
a umení postulujc predpoklady evolúcie pri
jímajúcich indivíduí. čo sa väčšinou aj stáva 
skutočnosťou. ale bez možnosti preklenutia 
tohto vývojového postupu. Idey a hodnoty si 
časom vytvárajú svojich priate ľov a zástan
cov, čo zostáva jedinou cestou ich šírenia 
z užšieho do širšieho kruhu prij ímateľov. Po-

prctím tohto faktu by sme znemožnili šírenie 
sa nových myšlienkových prúdov. 

Postupne a nic apriori a spontánne našla 
Beethovenova tvorba ohlas u pomerne širo
kého okruhu obecenstva. Z tohto procesu 
však musíme vyčleniť diela z posledného vý
vojového obdobia. kto ré patrí. ako sme už 
spomenu li. k mimoriadnym fenoménom hu
dobnej histórie. 

Je to cesta do prítomnosti . vstup do pre mís 
20. storočia . Tak ako Beethoven vytváral 
svoju verziu hudobného romantizmu . vytvo
ril aj- isto nechtiac- model postoja moder
ného umelca. Konkrétne diela nikdy ncvy
čerpávajú celú štýlovú sústavu. sú iba jeho 
individualizovanými variantmi. z ktorých si 
vytvárame (ako markograf určuj e priemernú 
hodnotu pokojnej hladiny) predstavu o štýle 
v jeho domnelej. jedinečnej. základnej verzii . 
Romantizmus Beethovena bol jeho verziou. 
súčasne však záviiznou aj voči zovšeobecne
nej predstave o ňom . Hovoriac o anticipácii 
ideovo-umeleckých postojov 20. s toročia 

v Beethovenovej tvorbe. rozumieme predo
všetkým myšlienkový post a intencie. ktoré 
ho k tomu viedli ; preto toto tvrdenie nemož
no chápať ako púhu rétorickú frázu vyslove
nú v nadšenej ncurčitosti. 

Ide konkrétne o vyššie už spomínaný fak
tor náročnosti a kritickosti, ktorý podmienil 
syndrómy. charakterizujúcc moderné ume
nie . Sú to vývojové akcelerácie na základe 
prísnej selekcie neopotrcbovaných spojov. 
snahy elim inovať ako neuspokojujúcc alebo 
za lacné považované idey a riešenia. zahusťo
vania faktúry kontrastnými zásahmi . usilova
nia o dosiahnutie hfbky ideí čo najkratšou 
cestou - všetko príznačné črty moderného 
umenia a zároveň pozdnej tvorby L. v. Bee
thovena. 

Túto strmú vývojovú líniu pochopiteľne 
nemôžeme pripísať skladr.teľovcj izoláci i 
v dôsledku hluchoty, aspoň nie v prvom plá
ne. Beethoven bol vždy spätý s hudbou. 
ktorej materiálové väzby. akordika, me los, 
funkcionalita neostali iba prezcntné v jeho 
vedomí, ale nadobudli takú stabilitu . že bol 
v stave ich rozvíjať, spájať do nových kvalít , 
funkcií a významov. Hudobne sa nestal hlu
chonemým, ktorému sa môže stratiť do urči 
tého veku už zvládnutý jazyk. Nebol od hud
by izolovaný, aj keď ju nepočul. Isté je. že 
.. počul" iba hudbu, ktorá sa vybavovala v je
ho vedomí a nic tú , ktorá znela v jeho okolí . 
Tu možno nespo rne hľadať aj motív jeho in
trovertnosti. Absencia živej komparácie so 
znejúcou hudbou možno posilnilo zužovanie 
obvyklej vývojovej dráhy človeka , ktorý 
apriori obdarený nielen bohatstvo imagi
nácie , ale aj vôľou scbaprekonávania. bol 
v neustálom strese ako dôsledku túžby obja
vovať a stupňovať účinnosť vlastných ideí vy
tváraním vrcholných tematických a tonál
nych nadväznosti. 

Z nevyčerpateľného množstva ide í spo
meňme aj dočerpanie a prekonanie sonáto
vého cyklu . či retrospektívu renesančnej po-

lyfónic a moll<ílncj hudby. va riaéné formy. 
vedúce k transccdujúcim výškam (posledná 
časť K va rtcta Es dur op. 127) violončelového 

partu občas aj nad violu. Sú to výrazové po· 
lohy dotýkajúce sa iba vzd ialených a tuše
ných výšok emocionálnej introvcrtnosti. 
A aký význam nadobúda ostinato v druhej. 
bližšie ncoznačcncj časti - je to scherzo -. 
kde sa skoro 40-krát opakuje v unisone tema
tická noskula pod zúfa lo pôsobiacou figurá
ciou prvých huslí! Je to obraz extat ickosti. 
podliehania stereotypnému sugestívnemu 
rytmu. Je to vzdialené klasicizmu a blízke -
expresionizmu. Do celkom iného sveta nás 
vnáša Cavinina z Kvarteta B du r: ide o silne 
subjektívne sfarbcný výraz. vrcholiaci v rcci
latíve. ktorý plynie samostatne nad syrytmic
ko sprcvádzajúcirni nástrojmi. Recitatív tvo
r! váhavo. v meškajúcich hodnotách nastupu
júci deklamačný melos. ktorému prcrušuj(rcc 
pauzy udeľujú výraz vnútorných zábran. čo 
Beethoven podpísal pokynom .. Bc klemmt" . 
Neviem. či sa hudbe podarilo ešte raz tak su
gestívne transponovať do svojho jazyka la
mcntoso (ale bez nánosov divadelného afrct
tuosa - hovorím to napriek Montevcrdiho 
Lamenta Ariadny). vzdialené od akejkoľvek 
teatrá lnosti a afektu. ako int rovertný int ímny 
pocit bez naturálnosti napriek bl ízkosti sku
točnost i. 

Alla danza tcdcsca prináša obraz tanca 
(ako to zvykáme hovoriť v estetike a muziko
lógii ). Ak si však túto časť v pamii ti premier
nem. nadobudncm dojem vízie tanca z veľ
kej diaľky. akoby reminiscencie. Tento poci t 
možno t'ažko dešifrovať v notovom materi ál i. 
napriek tomu je reál ny. Príčina spočíva 
v spôsobe rcncktovania hudobnej transcc n
dcntnosti t'ažko postrchnutcfnými narážkami 
na vývojom sformované tvary. ktorým mož
no pripísať tento nepriamy odraz. dávajúci 
témam a tvarom onú mimoriadnu odťažitosť. 
kto rá na nás tak intenzívne zapôsobí. 

Spojenie odlišných výrazových charak te· 
rov vedie miestami k zvláštnym syntézam. si· 
multanizát:iám. ako je tomu v 3. časti tohto 
kvarteta. Je to lyrická kantabilnosť a schcr
zando v zvláštnej rovnobežnosti. navodcncj 
kantilénou a burlcskným doprovodom. mies
tami stupňovaným imitujúcimi replikami 
v umelom kontrapunkte a zvláštnymi jemný
mi vyvrcholeniami cantu (Bccthovcnom oz
načeným .. Cantabilc"). Patrí sem azda aj ta
jomnc-diabolické a zá roveň vtipné scherzo. 

Rozpor n1cdzi banálnosťou . naivnosťou 

a vážnosťou . ba tra nsccndcntnosťou vyhľadá
va l Beethoven aj v iných die lach. Tak 
v Kvartete cis mol op. 131 akási .. picscr) ulič
níka- prechádza naj tajuplncjSími metamor
fózami mnohorakým odrazom medzi hlasmi 
a skupinami. v rud imentárn ych podobúch. 
vyúsťujúc do éterických výšok sui ponticcllo 
a do dramatických polôh. okorenená mnohý· 
mi inými inštrumentálnymi vtipmi. 

Už spomínaný polyfónny úvod tohto kvar
teta je retrospektívou polyfónncho štýlu re
nesancie a znovuvzkricscním variačného ob
mieňania a zahusťovania línií do najzložitej-

O potrebe alternatÍvy 
sme sublimovali všetci. Autenticitu sme za
hadzovali do nenávratna a ani sme o tom ne
vedeli. Posledný skutočný humor v našom 
umení má minimálne dvadsaťročnú bradu. 
Zachovávanie vážnosti umenia za každú ce
nu bolo podmienené orientáciou na existen
ciálnu .. sujetovosť", ktorá mala v autorskom 
vedomí svojou podstatovosťou vyvážiť anti
individual izmus oficiálnej lži, obrániť právo 
človeka na seba samého. Sublimovali sme 
v smere pro ti múru nepamäti, ncčlovcčen

stva, ja som robi l svoje hudobnohistorické 
.,tragédie" a snažil sa kultivovať individuál
nu . ideálnu utópiu nádeje, Maroš zasa robi l 
svoje hudobné .. ekológie" (vytvoril nový žá
ner v slovenskej hudbe), stavajúc ich donki
chotsky proti dehumanizácii enviromentu. 
Na oné sekundy autenticity, ktoré boli iste 
spoľahlivejším nástrojom demaskácie. sme 
zabudli. idúc za .. vyššími" cieľmi , pričom 

sme neustále pochybovali o zmysle toho po
hybu. lebo kompas spontánnosti sme nena
sledova li . Dejiny slovenskej hudby by boli 
snáď pravdivé , keby dokázali renektovat' aj 
tieto nerealizované projekty, sny, o ktorých 
nevyhnutnosti svedčilo iba to, že išlo o sny. 

Akú úlohu malo a má mať umenie v spo
ločnosti ? Umeleckú aktivitu som vždy chápal 
ako opozitum voči politicko-spoločenskej ak
tivite. Nič sa nezmeni lo. Mladý Wolker napí
sal: ,.sny sa zabíjajú tým, že sa uskutočňujú" . 

Každé dokončenie diela je v tomto zmysle 
vraždou. smrťou jedného sna, a na jeho zača
tie treba mať odvahu k vražde. Preto sú pre 
mňa dejiny človeka dej inami utópií. Naše 
najlepšie fi lmy sme ncnatoči li , najlepšie 
skladby sme neskomponovali , najlepšie vlá
dy nevybral i. Umenie má ukazovať nové ces
ty ľudstva , ale aj pripomínať cestičky. obíde
né z dogmatických dôvodov, ktoré sú skutoč
nejšie ako cesty naplánované akýmkoľvek 
programom. Umenie má obhajovať právo .na 
toto ľudské cestovanie. Len hlupáci, ktorí sa 
vyskytujú aj v umení aj v politike . tvrdia , že 
cesta je len jedna. Túto lož treba vždy znovu 
demaskovať. Ak umenie neprináša alternatí
vu,· neproblematizuje status quo, tak je zby
točné . V mene záujmov človeka aj dnes po
čuť tony lží (napríklad za dokonale protireči
vým tvrdením, že naše ľudské potreby sa mu
sia za úče lom vystavania budúceho eldoráda 
potrieb dočasne potlačiť , je oveľa hrozivejšia 
vízia: nahrádza včerajšiu definíciu člove
ka jeho funkciou novým definovaním člove

ka jeho potrebami a produktivitou), ktoré 
pou'žívajú totožné médiá ako včerajšia štátna 
lož a vzbudzujú v ľuďoch dnes síce nie strach. 
ale chaos. 

Poj my duchovná obroda spoločnosti. resp. 
morálny úpadok spoločnosti sa často použí
vajú ako politické heslá, ktoré zakrývajú , že 
človek má vlastný a nie spoločný mozog, 
srdce atď. Ideologické násilie začína vždy na-

hradením individuálneho človeka kolektív
nym človekom a definovaním človeka neja
kým jeho vybraným. zásadne vznešeným 
aspektom (funkcia, pôvod. potreby, produk
ty). Duchovná obroda spoločnost i má zmysel 
vtedy. keď a zaoberá konkrétnym človekom 
a odmietne redukciu. nech je akokol'vck .. po
zitívne" motivovaná . Obroda a kríza prebie
hajú vždy ako synchrónne procesy. lebo ru
dia žijtr synchrónne. Náslcdnosti si vymýšľa
jú pol itici (regres ívni č i progrcs ívni ). 

Túžba po slobode jestvuje v každom č love
ku . ale rovnako jestvuje aj túžba človeka po 
integrácii (ktorej extrémnym príkladom je 
stotožnenie sa s vládnúcou ideológiou), a te
da túžba po hraniciach slobody v spoločen

skej afirmácii . Existuje aj tllžba po moci. Až 
ich dialektika vytvá ra zmysluplný pohyb č lo
veka v ča c. Ak má samotná myšlienka oslo
bode (formulovaná slovami. ktoré sú staršie 
ako lovci mamutov) prcži i okamih svojho 
zrodu. musí sa komplexne in tegrovať do ce
lostnej ideovej sústavy. Si la sústavy je zasa 
podmie nená silou doktríny. ktorej kalcifi
kačné schopnosti sú pre samotnú singulárnu 
myšlienku smrtonosné. Každá myšlienka a 
musí stať dogmou, aby mohla prcži ť ·okamih 
svoj ho zrodu. Nic náhodou sa Marx bránil , 
že s marxizmom nemá nič spoločné, márna 
bola aj Darwinova obrana prot i darvinistom. 
Existuje riešenie? Existuje - spočíva v per
manentnej cxcgézc. permanentnej revízii, 

šk h zauzlení. vyzdvihuj(rc do aktualizova
ných rovín dia lóg súčasno~ti ~ h i~ t orickým 

obdobím : v u rčitom zmy'lc je to prístup. 
ktorý zov~cobccrhrj (rc hazýva rnc ncokl a~iriz
mom . Je to ak tualiz;íria sta ršieho ~ t ý lu. jeho 
napodobncnic (exponovanie) a hodnotiace 
obmicrianic ( ncrny~l ím len na variačné oh
meny) štýlovou konfronukiou. Takýto výra
zový svet rcnc~ancic ako argument vlastnej 
tvorby možno pozorovať aj v Kva rtete a mol 
op. 132. v Piesni vd'aky (Hcrzl ichcr Dankg.c· 
~ang cincs Gcncscndcn an die Gnttheit in ly
discher Tonart ). Lydickir tónina. teda stredo
veký modus. prehlbuje cid a zmysel kon
frontácie s historickým štýlovým obdobím so 
zúmcrom dotknúť sa výrazových poci tových 

' dimenzií. kto ré sú schopné,.os loviť užj~a his
torické mody. Éterická npdotknutcl'nosť'j~d
noznačnc evokuje pocit'!)osvätného postupu. 
Súčasne je evidentný záujem o nachádzanie 
nóvých výrazových dimenzií. vznikajúcich 
syntézou a vlastnou štýlovou pozíciou. Pozo
rujeme aj napodobňovan ie postupov umelé
ho kon trapun~tu či tesného vedenia hlasov. 
taktiež v podv"ojncj optike imitovania znakov 
a ich vyll~tia vo vlastnom dobovom médiu. 
l tu je gradujúci va riovaný návra t čoraz viac 
vti ahnutý do vlastnej výrazovej palety. 
N<Í tomto mieste 'i možno uvedomiť prog.ra
mpvý'zämcr takmer celej oneskorenej tvorby 
L.. v. 'Beethovena . Programovosť plynie pria
mb z autorcncktívncho charakteru týchto 
skla<Jicb. Odzrkadľuje ~a to jednak v ti tule 
určujúcom charakter čast í (Cavatina) a c~tc 

zreteľnejšie v programových názvoch ( .. cuc 
Kraft flihlcnd"), alebo - ako ~mc vy~š ic 
uviedli - vo výrazových pokynoch. V Kvarte
te F dur op. 135 je programovmi a ~chazo
hrazovanic obzvlá~ť výstižné. Okrem nadpbu 
nad záverečnou časťou .. Der schwcr gcfasstc 
Entschlu~~ .. je ot<ízka .. Mu~~ c~ 'ein?" a od
poveď .. Es mu~~ ~cin " intonačne zakódova
ná. 

Nczmicnili sme -.a tu o rozvedení l . ča~ti 
Kvarteta B dur op. 130. o jeho harmonických 
zvláštnostiach. vyvolaných ostinátom sprie
vodu a kan tilénou violončela. ani o jednom 
z najvýraznejších pricnikov do 20. ~toročia 
a do expresívnych. až expresionistických po
zícií v období nc~korého klasicizmu - o ver
kej fúge op. 133. ktorá mala byt' záverečnou 
časťou kva rteta a hola nahraden;í .. dokompo
novaným" rondom . Je zá rovcil ojed inelým 
dokumentom prekonávania východi~kových 
pozícií. 

Toto tvorivé obdobie preto nemohlo byť 
bezprostredným východi~kom. oporou ďal
šicllo vývoja. pok ia!' sa ~ ním čas vôhcc ne
skôr vyrovnal. Al;ékol'vck priame nadviizo 
vanie bolo takmer vylúče né. veď tu nešlo 
o púhu obnovu prostriedkov (ku ktorým 
Beethoven dospel vcl'mi šetrne). ale o výraz. 
ktorý nimi dokúzal vysloviť. využívajúc ako 
asociačné mosty celé bohatstvo tradície. ozý
vajúccj sa v spekt rách najzložitcjších odra
zov zo Mien minulosti. o výraz. ktorým 
umocnil každú ideu o možno~i tušenia nielen 
profundnost i prítomnosti , ale i prípadnej bu
dúcnosti . 

permanentnej interpretácii. (Povedané s Mi
chauxom: .. mojím cieľom je íst' a ís ť ''.) Nic 
úklony na rôzne ~vctové ~tra n y. vzývanie 
myšlienky {hoci aj myšlienky slobody), ale 
jej večná revízia je úlohou hodnou človeka. 
i jedinou skutočnou afi rmáciou myšlienky. 
Táto ľudská tradícia revízie dok tríny skú~c
nosťou začína v oblasti slova (rol'níci či reme
selníci ju majú zak liatu do ~voj ho tcchné ako 
princíp) cxcgézou talmudu, cxcgézou biblie. 
Zák lady tohto ch(lpan.ia l'udskosti položi l te· 
da stredovek. a ak sme ho v antircvizionistic
kých a ant ihcrctických koncepciách popiera
li , šli sme do prcdstrcdovcku. 

Svedomie je funkciou vedomia človeka. je 
spätnou väzbou zintcriorizovancj pamäti 
spoločnosti vo vedomí človeka a dosiaľ exis
tu jeme len vďaka jeho regulatívnej funkcii 
zohľadňuj úcej spoločenský aspekt ľudských 
činov . Je to jcdinfl brlda č loveka pred vla~t 

ným násilím . Dejiny človeka sú však aj dej i
nami zlyhania svedomia a len jeho neustála 
kultivácia môže zabrániť budúcej Sodome 
a Gomore. či Potope. ktoré sú víziami smrti 
ľudstva nedostatočne kultivujúccho ~vedo
mie. Jedinou zbraríou človeka tu je oná bib· 
l ic ká troj ica Viery. Nádeje a Lásky, ktorých 
grama tický tvar sk rýva. že ide o aktivity: 
o vicrcnic. nádcjanic a láskovanic. 

Z povedané ho je jasná odpoveď na posled
nú otázku: boj za onú slobodu je rovnako 
permanentný ako povestný werichovský boj 
~ blbosťou (dopl ním: aj vlastnou blbosťou) 
je bojom každého človeka o alternatívu. 
o možnosť rcintcrprctácic. ic je nič jedno
duchšie . ako po~t avi ť slobode sochu . 

Pripravil: IGOR BERGER 
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16. KONCENTRÁCIA POZORNOSTI 
Uvede ný výpočet fakto rov či aspe ktov kreativity by' nás mo

hol pomýliť, keby sme nezdôraznili prvoradý význam jedného 
z nich: k o n ce ntr á ci e p ozo rn os ti . 

Koncentrácia pozornosti (v kontexte spomenutej meditácie) 
umožňuje preklenúť všednú oddelenosť subjektu od objektív
neho sveta. V oblasti hudby dochádza k ,.splynutiu" hráča 
s nástrojom, so zvukom, s hudobným procesom , s operáciami 
obsiahnutými v tomto procese . Dochádza k pre ladeniu psychi
ky. Mohli by sme to označiť ako .,prvý okruh transcendencie" 
- vzniká celok vyššieho radu. " Druhý okruh" vzniká, keď sú 
do tohto procesu .,vtiahnuté" ďalšie osoby. Opäť vzniká celok 
vyššieho radu . 

T ieto procesy majú ovšem ešte j eden aspekt : koncentrácia 
pozornosti utišuje analytické a verbálne procesy v mozgovej 
kô re. Keďže tieto procesy majú nielen informačný, a le aj 
e n e r ge t i c k ý aspekt - koncentrácia pozornosti je koncentrá
ciou psychickej e n e r g i e ; dochádza ku koncentrácii energie 
v paleomozgu. Vzniká predpoklad prelome nia .,psychických 
barié r" (Altšule r). Arachaické štruktúry (Brunerove .,pe rcep
čné kategórie", Jungove .,archetypy", Chomskyho .. hlboké 
gramati ky") "inte rvenujú'' v oblasti individuálnej pamäti , do
chádza ku s p o n t á nn e j kryšta lizácii obsahu me ntálnych pro
cesov. Dochádza k zážitku ,. o s l o b o d e n i a" j ednak od ,.psy
chického chaosu", jednak od mentá lnych aj e mocionálnych 
stereotypov, od zafixovaných schém , znemožňujúcich vn ímať 
- myslieť- konať v súlade s tým, čo "Je". 

Trc.'ba však zdôrazniť , že hovorime o tejto problematike 
z h ľadisk:~ quasi-autonómneho subje ktu ; východiskom je stále 
egocentrická perspe ktíva. Co by sa stalo, keby sme veci obrá
tili "hore nohami"? 

Ukáže sa , že stav , ku kto ré mu sa môžeme priblfžiť pomocou 
koncentrácie pozornosti . j e stavo m primárn e j j e dn o t y. 
To, čo sme označili term ínom " transcende ncie", je de facto 
tým, čo je- v týchto mome ntoch sa manifestuje Bytie, " Prin
cíp života". Egocentrická perspekt íva je funkciou o rganizmu, 
ktorý ge n e r a l i z uj e svoju relat ívnu oddelenosť, a b so lut i
z u je o dlu k u . V tejto perspe ktíve sa to, čo Je primárne, 
ukazuje ako odvodené a naopak. 

Preto môžeme povedať, že ume nie je teré nom, na kto ro m sa 
môžeme približovať k "Pravde'· - k pravde " Byt ia". V týchto 
súvislostiach sa umenie stáva niečím v pravom slova zmysle 
,. by t o s tn e cl ô le ž it ý m ". Podmie nkou však je konce ntrá
cia pozornosti. 

Výchova k umeniu na báze kreativity sa tak stáva výchovou 
zame ranou na pestovanie schopnosti ., B y ť " (pozri frommov
ská opozícia "byť : mať''). Stáva sa ,.tré ningom" o tvor e n o s
ti voči svetu nie len v tom zmysle, že ma vedie k bezprostred
nej, intuitívne j , autentickej e tc. pe rcepcii a k holistické mu, 
.,globalistickému" (G. M. Weinbe rg) , systémovému e tc. mys
leniu o veciach , problé moch , rozporoch mi m o mň a- ale bo, 
ako sme to zdôraznil i, v mojom "vnútornom prostredí") - ale 
aj v tom, že ma vč l e ňu je do ic h k o n t ex t u , zaraďuje ma 
späť do " inte nzívnej reality" (Gy. Lukács) - do "organizmu 
vyššieho radu" (1. Prigogine). Umelecký zážitok , chápaný ako 
"zážitok zje dn o t e ni a" , a ko zážitok tr a n sce nd e n c ie 
v še d n o s t i - všedného ,.ego-vedomia" - sa stáva mode lom 
a nalogické ho vzťahu k r ea lit e vo všeo b ec n os ti . 

Mohli by sme povedať, že výchova k ume niu chápaná súčas
ne a ko výchova ku koncentrácii (na báze kreativity) ma učí 
p r ežíva ť s t avy " ce lk ov vyšš ie h o r a du " a k o moj e 
v l a s tn é. V tom je zrej me zmysel spomenutej " repatriácie"
návratu "márnotratné ho syna". V tom zrejme spočíva jadro 
" kultúrnosti". Umelecký zážitok ako zážitok participácie na 
procese vyššie ho radu ma os l o b o d z uj e . Oslobodzuje ma 
od všednej odde le no ti , od všednej konečnosti , od všednej 
bezmocnosti ; od toho , čo stará indická filozofia pome novala 
termínom "Maja". Umelecký zážitok obsahuje akýsi náznak 
zá rodok participácie v k o z m o ge n éze; učí - umožňuje 
e mpiri c k y zistiť , že m ôže m participovať na tom, čo je ne
konečné, integrálne, ab o lútne mocné. Pod podmie nkou, že 
., rezignujem" na prirodzené , egocentrické "chcem!" - .. chcem 
mať!". Azda iba tým sa dá objasniť fakt , že umelecký zážitok 
oslobodzuje od takých aspektov všednosti-profánnosti a ko sú 
pocity absurd nosti a naj mä pocity ú z k o s t i a s tr ac h u . Ka
tarzia a spiritualizácia sú aspe kty toho isté ho. Vzdych-výkrik: 
.,Krásne!" vyjadruje mome nt oslobodenia-transce nde ncie 
.,ego" (egocentrik , stotožňujúci sa so svojim .,ego" spredmet
ňuje svoj zážitok; na zásade projekcie chápe .,krásu" ako atri
bút veci , predmetu}. 

17. TRANSCENDENCIA 
Vyslovili sme vyššie hypotézu o možnosti transfe ru kreativi

ty. J e to asi tak. že človeku je daná akási " v še o been á k r e: 
a t i v i t a" {do istej mie ry daná každé mu; ako sme povedali 
v súvislosti s " brain-sto rmingom" - ide o funkciu štruktúry 
ľudského mozgu), ktorá sa potom v kontexte biografie "špe
cializuje" , zosiluje, a lebo v dôsledku nepra jných okolností 
atro fuj e , zaniká (keďže ide o predpoklad dozrievania osobnos
ti , vytvárania si pocitu ľudskej dôstojnosti - totalitné režimy 
kreativitu nivočia; nie le n jedinec, a le ani spoločnosť ako celok 
.,nedozrieva" ; dochádza k všeobecnej .,infantilizácii"). Nech 
je to ta k či onak - existujú predpoklady na to , aby sa výchova 
k ume niu {ku kreatívnym aktivitám v oblasti umenia) , zovše
obecnila . A to tak , že by viedla k analogicky s p o nt á nn e j 

.. trans-egoisticke j" participácii v soc i á l n yc h (aj e kologic
kých} .. celkoch vyššie ho radu··. 

Mohlo by sa zdať, že to sa práve deje v prípade členstva 

v naj rôznejších o rganizáciách. Závisí to však od toho, či ,.č len
stvo'' vedie ku .. kozmizácii vedomia", k pocitu: .. Som účastn í
kom - j ediným sui generis, nenahraditeľným ! -živého. koz
micky určeného, nekonečného. tajomného supe r-o rganizmu" 
alebo stručne: .. Som účastníkom Mysté ria"- ako k pr im á r
n e mu živo tnému pocitu . Bez .. ápodiktickc j evidencie" 
(E. Husserl) fakticke j-reálne j-bytostnej účasti na nekonečnom 
Bytí je ta ké či onaké ,. člens t vo" veľmi často iba únikom 
(E. Fromm) , akýmsi .. nekrofilným'· riešením problému .. ego". 
Na miesto intenzifikácie z odpove dn os ti vo vzťahu k Uni
verzu , k Absolútnu a tým aj k úlohám všedného dňa - dochádza 
k jej rozplynutiu v anonymite. Namiesto upcvriovan ia wicne
rovských .. ostrovov informácie" rastú vlny e ntropie. dochádza 
ku kumulácii negatívnych síl .. ego" a v dôsledku toho k pato ló
gii spoločenského živo ta. 

Kreatívna participácia na umeleckých procesoch. nehovo
riac o sugestívnom pôsobení tzv ... veľkého umenia"- pr e l a
ďuj e našu psychiku opačným sme rom: rezonujeme- .. s p l ý
v a m e" s tým , čo j e vo svojej podstate .. biofilné". v kozmic
kom zmysle .,veľké". Až tu sa t r a n scc nd c n c i a r ov in y 
.,ego" stáva momentom s p ir it u a l i z á c ic. Odtiaľ je už iba 
krok k tomu, čo postuluje E vanje lium: .. Radujte sa s tými . čo 
sa radujú . plačte s plačúcimi" ... Aby ste" - ako sa hovorí na 
inom mieste - .,bo li jedno". Nejde o meštiacky .. bontón"; 
ide o autentické prežívanie vlastne j zaradcnosti do kontextu 
.. Princípu živo ta". do kontextu kozmické ho Mystéria. 

Uvede né dire ktívy sa musia stať prvoradou devízou súčas
nej školy. Skoly, ktorá má pripravovať mladé generácie na 
vstup do Tretieho milénia. Niet alternat ívy. Dodajme. že v 
t a k e j škole mu s í -via facti!- um e ni e n á j s ť pr i m e r a
n é mi es t o. V primeraných k o nt ex t oc h . Prime rane svo
jej duchovnej podstate {skrytej pred profá nn ym-antikult úr
nym pohľadom , aj keby za ním bolo vrcholné .. vzdelanie"). 
Bolo totiž napísané: .. Musíte sa znovu narodiť - mu sí t e s a 
n a rodiť z duch a !". Hovoriac dnešnou rečou : .. Mu sí m e 
prek-onať svoj egoizmu s a e goce ntri z mu s !". To je 
cesta, pred kto rou stojíme vše t c i - ce lé ľu ds t vo. Bolo 
.. experime ntálne dokázané" v .. expe rimente de j ín". že všetky 
ostatné cesty vedú ku skaze . 

18. VÝCHOV A A VZDELANIE 
Naše úvahy by ne mali vyvolať dojem , že z .. progra movania" 

mladé ho človeka chceme eliminovať vzde lávanie, odbornosť . 

Bol by to nezmysel. Ide iba o zdôrazne nie pr i m á r n o s t i v ý
c h ovy, zame ranej na .. Kultú r n e h o č l oveka". V pe r
spektíve ne klasickej paradigmy sa ukazuje. že práve tento 
proces je fundame ntálny, že prvoradosť výchovy j e - tak pove
diac - o nti c k y vy nút e n á štruktúrou mozgu. Evolúciou. 
O d výchovy závisí. či sa konkré tny jedinec začne uberať sme
rom k .. Múdrosti'·- .. Pravde" - .. Bytiu '· - .. Tvorbe" , a lebo us
trnie v rovine utilitarizmu - pragmatizmu - konjunkturalizmu. 
Ci bude špecificky ľudsky d oz ri e v a ť , alebo ostane infant il
ný ( IQ a erudícia tu nič nezname ná). Výchova zame raná na 
kreativitu - a tým aj na spiritualizáciu - je napoko n .. Conditio 
sine qua non" nie le n evolúcie jedinca. Ide súčasne o cvo l ú 
c i u s p o l o č n os ti . Aj tu ide o transfo rmáciu stavu .. disiccta 
membra'· na stav .. coniunctio opositorum". 

V princípe kreativity vidíme mechanizmus dovoľujúci integ
rovať obsah y vzdelávania s procesom výchovy na kva litatívne 
novej - vyššej báze. 

Nejde teda o n a hr a d e n ie poznatkov. potrebných pre 
kva lifikované pôsobenie vo sve te .. C ivilizácie ·· akousi .,či s tou'· 

kultúrnosťou , duchovnosťou odtrhnutou od sveta e tc. 
Nejde a ni o púhe r ozš ír c.' nic vzdelania o servis poznatkov 

z náboženstva , etiky, filozofie či estetiky. 
Opro ti redukcionistickým te nde nciá m vidie ť v e tike a kúsi 

.,teóriu", kto rú si treba osvojiť v kontexte erudície. zdôrazr)u
je mc v súlade s múdrosťou Orientu a s odkazom Biblie význa m 
pr a x e. To isté platí pre oblasť estetiky. To isté platí zre jme 
pre ostatné .. zložky kultúry". 

Avšak ani praktické rozvíjanie kreati vity na te réne ume nia 
by nema lo byť iba prirade né k do terajším školským progra
mom. To všetko by boli riešenia v duchu rcdukcionizmu . A ko 
sme práve povedali : ide o in t c g r ác i u obsahov vzde lávania 
s výchovou. o .. z ni žova ni e n c ur č it os ti ". A le bo - ako 
sme to prokla movali prv: k v a nti t a t í v n c z m c n y n cs t a
č i a. Ako na to? Intuitívnu hypotézu riešenia sa pokúsime vy
j adriť modelom odvodeným zo sync rgctiky - teórie k v a l it a 
t í v n ych zmie n. 

Podľa nej .. m o rf oge n éza" kvalitatívne nového systému 
- no ta bene v ľubovoľnej oblasti Rea lity! - môže nastai za 
týchto predpokladov: systém sa musí nachádza t' v stave spo mí
nanej .. bi fu rk á c ie" (stave extré mnej ne rovnováhy); po
trebná je int e r a k c i a aktuálne ho "chaosu'·- ( tochastických 
procesov) - dete rministickým systémom; po trebný je napokon 
.. vhodn ý impulz". Pod je ho vplyvom dete rministický sys
té m môže vyprovokovať v chaotickom prostredí .. kvalitatívny 
skok" - kryštalizáciu systé mu nového typu. Proces prebie ha 
" frontálne" - nie .,per partes" (J . Krc mpaský}. Pokúsme sa 
opäť o myšlienkový expe riment. 

Ka tegórii .. stochastické ho procesu" priradíme produkty 
procesov vzdelávania; všeobecne sa to tiž uznáva , že školské 
.. predmety" poskytujú nezint~rované poznatky o svete; veda , 
z ~torej sú odvodené ... zatomizovala" obraz sveta a tým sa sú-

Pablo Picasso: Mandolína (1914) drevená kon~lrukcla. 

časne stala faktorom odcudzenia. Pozna menajme. že mýtický 
obraz sveta bo l integrálny (F. Jacob}. 

Ka tegórii .. de te rministické ho systé mu" priradíme systém 
.. Kreativity" a výchovu ku kreativite. výchovu .. Kultúrneho 
človeka". 

19. INTEGRÁCIA 
V tejto perspe ktíve výchova by ma la spôsobiť takú transfor· 

máciu vzdelávania. ktorá by umožr)ovala niele n integrovať zí · 
kava né poznatk y, ale integrova( ich takým spôsobom . aby pri
tom nevznikalo odcudzenie a strach so všetkými vcdl"ajšími 
produkta mi (obrann ý postoj. agresivita. e tc.). To znamená. že 
k integrácii by nema lo dochádza( iba logicko u cestou a len na 
báze individuálnej pamäti. Poznatky by mali byť integrované 
s ce l o u osob n os ť o u žia ka. s jeho .. duchovným jadrom" 
s a kt ivovaným systé mom .. k r c a t i v it y ·· . Produkty vzdcla· 
nia. implantované do tohto systé mu by mali nadobudnúť dyna· 
mick ý, evolučn ý charakter; mali by sa vyznačovať spontánnou 
te nde nciou k rozvoju. Poznatk y by mali korcšpondovai so 
skúse nosťou mladého človek a, ma li by u dieťa ia nadviizovai aj 
na rozprávky a zábavy, hry (tie tvo ria súčasť jeho .. praxe'" 
a rozprávky - jeho .. teóriu ''). Mali by korcšpondovai s jeho 
konkré tnymi problé mami . nota bcnc nie len inte le ktuálnymi. 
a le aj existenčnými. Mala by sa rešpe ktovať dialektika kon
krétneho a abMraktné ho . Mladý č lovek by sa mal uči i odhafo· 
va t' problé my, identifikovať ich a rieš i ť; mala by sa vypestovať 

spontánna potreba myslenia. chápané ho ako riešenie problé
mu ; ma la by sa rozvíjať jeho .. zvídavost". Ma l by sa učiť. že 
ča~to aj .. neriešiteľné'· problé my môžu byt' riešené. ak sa .. k 
slovu" dosta ne intuícia. Mladý človek by mal cítii. že sa rozví· 
j a je ho akčný rádius. Ma l by cítiť , že učiteľ nic je .. kápo". ale 
skúsenejší a najmä obetavý pria teľ; že nic je te n, čo .. všetko 
vie". a kto rého sa preto treba bái. a le ten, čo s údivom ukazuje 
záhady sve ta . j eho hrozi vos i . ale aj zázračnosi a pomáha 
o r)om mysl ieť . A nielen mystici. ale aj sn ívať . 

Inakšie hovoriac: nemala by sa rozvíj ať abM ra ktná .. erudí
cia". kto rú potom jedinec predáva na trhu .. Civilizácie". Malo 
by cvoluovať .. Kozmi..:ké vedomie" paralclnc-l;ynchrónnc vy
zbrojované kogni t ívnymi - mentálnymi (v tom aj profesionál
nymi) n ás tr ojmi ; vedomie stimulujúce vznik a rozvoj pcr
onálnych a profesionálnych a ktivít . avšak .. s ub s p cc i c a e -

t cr n i ta t i s" - v kontexte .. Kul tú ry". · 
V záujme .. Kultúry:· by škola mala uči i dialekticky: mala by 

hovoriť o tom . čo v ic m c na pozad! toho. čo n e v i c m c. Sko· 
la by ne mala .. poskytovat' pozna tky". ale vies ť k poz n áva · 
niu . Ma la by učiť , že poznáva nie je d ob r o dru žs t vo 
(L. Lnfc ld) . 

a jednej stra ne výchovnovzdc lávacieho procesu by teda 
bola .. Kreativita" - s k ut o č n á .. Conditio humana", kult ivo· 
va ný osobnostný p os t oj (otvore ný. inicia tívny. aktívny. ne· 
zištný. maxi má lne zodpovedný) - postoj .. evo lu č n é h o 
č l o v c k a ... Na druhej Mrane by bol s k ut o č n ý obraz sveta 
(akcent y na problé moch , rozporoch , konnik toch. medzerách, 
d isfunkciách etc.)- obraz sveta fo rmulovaný ako pr o vo ká· 
c i a sui generis. Bol by to obraz sveta. kto rý .. č a k á·· n a n a 
š u ini c i a tí v u . na našu inšpiráciu , na našu nezištnú koope
ráciu. Na náš .. dialóg'' s Ním. 

Inakšie hovori ac: ne ma la by sa rozvíj ať abstraktná .. crudí· 
cia". kto rú potom jedinec predáva na trhu .. C ivi lizácie" . Malo 
by evo luovať .. Kozmické vcodmic" parale lne-synchrónne vy
zbrojované kognit ívnymi-me ntálnymi (v tom aj profesionálny
mi) n á s t r oj mi ; vedomie s timuluj ú cc vznik a rozvoj per· 
soná lnych a profesioná lnych aktivít . avšak .. s u b spec ie ac
t cr ni t at i s" - v kontexte .. Kultúry". 

T a k, prostredníctvom integrácie výchovy a vzdelávania 
vznikli by predpoklady integrácie č l ove k a so sve tom
spirituálnc orientovaného človeka so svetom. ktorý .. čaká" na 
spiritualizáciu , na .. sa k ra li záci u " (P . Tillich}. Stali by sme 
sa účastníkmi .. Záz r a k u " - morfogenézy kvalita tívne nové
ho stavu vecí. Došlo by k transformácii odcudze'nia na .. part
ne r ký d ialóg na báze relácie .. Ja : Ty" . 

J e to paradox, a le až na pozadí odhaľovaného Tajomstva. 
v dôsledku parciálnej poznatcľnost i sveta ukazovala by svoje 
obrysy skutočná .. conditio huma na". C l ove k by sa učil .. byť": 
zisťoval by, ako m á l o p o t reb u je a a k o n e k o n eč n e 

veľ k é s ú j e h o úl o h y. Učilbysa žiťdôstojnc . Učil by sa žiť 

kultú rne : v po k ore a v .. L áske". Učilbysaži ť M rav ne: 
nezištne. skromne , al truisticky. obetavo . Učil by sa. že cie
ľom nic je .. úspech'·. ale s l u š n ý ž i vo t (T. Kota rbirísk i). Ze 
tomu . aby sme mo hli slušne žit' - musíme aj niečo obetovať . Že 
obetovanie je neodde l iteľné od slušné ho života. 
Človek by sa tak učil žiť v súlade so svojou du c h o v n o u 

p o d s t a t o u . Z isioval by. že .. Duch" nic je abstrakcia, inte
le ktuálna ko nštrukcia. a le že je to .. S p ir it u s m o ve n s •· . 

Pokračovanie v budtkom čísle 


