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Vo Fatre po novom 
Dňa 4. januára bol v Žiline znovu otvorený Dom umenia Fatra - sídlo Státneho 

komorného orchestra v Žiline. Rozsiahlou rekonštrukciou v hodnote cca 23 mil. ko
rún sa rozšírilo pódium, časť ktorého je výsuvná, ďalej sa vybudoval pod celou bu
dovou suterén so spoločenskými priestormi, vzduchotechnika, zvuková réžia so za
riadením z čs. rozhlasu v Bratislave (dokončená bude až v roku 1990) a v sále bol 
postavený nový koncertný organ, zhotovený špeciálne pre SKO ako opus 3 605 závo
dom Varhany Krnov. 

Sála má kapacitu 390 poslucháčov a vďaka akustickej spôsobilosti je priam pred
určená na poriadanie rozmanitých hudobných produkcií (pre orchestre v obsadení 
okolo 60 hráčov). Ponuka domáceho SKO je veľmi pestrá- okrem abonentných kon
certov, na ktorých sa ako hostia predstavia naši umelci i niekoľko zahraničných só
listov, pripravuje aj koncert z populárnych skladieb slávnych majstrov, koncerty na 
tému Džez a vážna hudba a koncert najlepších absolventov a poslucháčov VSMU v 
Bratislave a Konzervatória v Žiline. Dôležitou zložkou činnosti orchestra budú aj 
naďalej koncerty pre deti a mládež, na ktorých sa predpokladá účasť mladých poslu
cháčov aj z okolitých miest. V novej koncertnej sále sa uskutoční od 3. do 8. apríla 
Prehliadka slovenského koncertného umenia a v termíne od 15. mája do 2. júna Ži
linský festival komorných orchestrov s medzinárodnou účasťou. Organový cyklus 
bol otvorený 25. 1. koncertom víťazov Interpretačnej súťaže SSR v hre na organe. 

Rekonštrukciou Domu umenia Fatra získala Žilina -tretie najväčšie kultúrne cen
trum na Slovensku - skutočne dôstojný stánok hudobného umenia, ktorý rozhodujú
cou mierou ovplyvní hudobný život i mimo mesta. Už slávnostný otvárací koncert 
bol pre veľký záujem publika trikrát reprízovaný (5. , 6. a 11. l. 1989). Pod taktov
kou šéfdirigenta SKO Jana V altu odzneli Spomienky pre päť dychových nástrojov a 
sláčikový orchester od Jána Cikkera (veľkou mierou sa pričinil o vznik SKO v roku 
1974), ďalej Koncert pre organ, sláčiky a tympany Francisa Poulenca v podaní Fer
dinanda Klindu - autora registrovej dispozície a umeleckej koncepcie nového organa 
::. n& záver Symfóniu C dur K'l !)51, Jupitcr st.á vd Wolfg;mga Amadea Mozarta. 

ELENA BOĎOV Á 

O VADIS, MUSICOLOGICA? 
ALŽBETA RAJTEROVÁ 
24. januára t . r. sa konalo v Bratislave plenárne zasadnutie členov 
Tvorivej komisie teoretikov a kritikov a Kruhu mladých teoretikov a 
kritikov ZSSKU. Zo 120 členov oboch komisií sa na nej (podl'a pre
zenčnej listiny) zúčastnilo štyridsaťšesť. Žial', v danom prípade ne
možno usúdiť, či táto nízka, cca 38% prezencia bola prejavom apatie 
a nedôvery: adresáti totiž obdržali pozvánky najskôr deň pred plenár
kou ... Jej priebeh mal vďaka umnému, odbornému a l'udskému vede
niu TKTK popri potrebnej dávke oficiálnosti aj príjemnú, kolegiálnu 
atmosféru. 

Program tvorili štyri ré feráty s nadväznou 
diskusiou: predseda TKTK dr. O skár El
schek úvodom predniesol stručnú správu o 
činnosti v roku 1988 a o pláne na rok 1989 
(podrobné mate riály dostali prítomní členo
via do rúk) , z kto rej a ko nóyum zaujalo usta
novenie Ceny československej hudobnej kri
tiky (28. február - l . marec t.r.) , usporiada
nie muziko logickej konfe rencie o vývoji a 
stave hudobnej vedy v CSSR v spolupráci so 
SČSKU (apríl 1989) s cyklom prípravných 
prednášok a diskusií od začiatku februára 
1989 a pracovný seminá r hudobných kritikov 
a publicistov o žánroch hudobnej publicistiky 
(jún 1989). Predseda ZSSKU doc. dr. Ladi
slav Bu rias, DrSc., kto ré ho aktívna účasť na 
zasadnutí TKTK bola príjemným vybočením 
z doterajšej praxe, vo svojom príhovore in
formoval o aktivitách zväzu, jeho plánoch, 
snahách, možnostiach i ťažkostiach (upozor
nil na nemožnosť zvyšovať finančné pro
striedky, čoho nevyhnutným dôsledkom je 
namiesto rozširovania po treba prehÍbi ť a zin
tenzívniť ako i hľadať nové formy činnosti) ; 
zdôraznil , že práca hudobnej vedy nemá byť 
evidujúca, ale skô r prognostická, v záujme 
c ieľavedomého vývinu spoločnosti predstiho
vá; vymedzil niekto ré z dô ležitých úloh 
TKTK- o. i. pot rebu prehÍbi ť kontakt y s čes
kou muzikológiou, riešiť otázku rozvoja hu
dobného nástrojárstva, vyčleniť zo zbierok 
SNM Státnu zbierku hudobných nástrojov, 
o. i. za účelom zapožičiavania vynikajúcich 
exemplárov popredným slovenským inštru
mentalistom ; zopakoval nevyhnutnosť sta
rost livosti o estetickú výchovu, ale aj o osveto
vú prácu, pred ktorou sa tzv. veľká hudobná 

veda nesmie a ani nechce uzatvárať ; ape loval 
na účasť hudobnej vedy na demokratizácii kul
túry najmä ku ltú rnou a konštruktívnou disku
siou (v tej to atmosfére by mal prebiehať i na
stávajúci 14. ročník prehliadky Nová slo
venská hudba i konferencia o hudobnej ve
de, ale aj na rok 1990 plánovaný veľkolepý 
Fest ival českovcnskej hudobnej tvorby) a na
pokon podotkol , že účinná prestavba aj v 

oblasti hudby potrebuje aktivizáciu jed
notlivcov, celého členstva zväzu, nie iba 
funkcionárov. Dr. Z uzana Krajčiová prečíta

la správu o činnosti Kruhu mladých teo reti
kov a kritikov podčiarkujúc plänovanú spo
luprácu s kruhmi mladých teoretikov z ostat
ných umeleckých zväzov ako aj s FFUK a s 
VSMU ; upozornila aj na možnosť postgradu
álneho štúdia umeleckej kritiky na FFUK. 
Správu dr. Alexandra Mclichera, CSc. o čin
nosti stredoslovenske j odbočky komisie 
tlmočil dr. O. Elschek. Z áverom referoval 
dr. Marián Jurík o problémoch a situácii hu- · 
dobnej kritiky: konštatoval postupné zvyšo
vanie kval ity v tej to oblasti , zlepšenie posta
venia a podmienok kritiky , absenciu kritic
kých a nalýz a pole mík , nedostatok dobrých 
kritikov pre oblasť hudobné ho divadla i po
pulärnej hudby a zdôrazni l po trebu dialógu s 
ostatnými komisiami ako aj nevyhnutnosť 

dôk ladnej analýzy hudobnej kriti ky , jej úloh 
a možností. 

Nadväzujúca diskusia nastolila okrem v re
ferátoch už naznačených úloh rad ďa lš ích 
pälčivých problémov a pod lžností hudob
nej vedy, aj voči nej. Jednotl iví jej účastní
ci poukázali na realitu , ktorá sa nijako ne
snúbi s proklamovanými úspechmi na všet-

kých fron toch hudobného života. Vzhľadom 
na kvalitu absolventov štúdia hudobnej vedy 
i hudobnej teó rie sú zarážajúce biele miesta 
skô r pol ia a lány - napríklad v histo rickom 
výskume (regional istika), v sprístupnení pra
meňov (nielen notových , ale aj ko rešponden
ci í a pod. ) . Vo všetkých pádoch sa skloňova
la vydavateľská problematika, poukázalo sa 
na akút ny stav v súvislosti s absenciou muzi
kologického časopisu , ktorý Revue Hudob
ného života - navyše stále zápasiaca s problé
mom prípadne j ,.náročnosti" príspevkov -
nemôže trvalo nahradiť , ale aj na úroveň 

a častú zbytočnosť diplomových a kandidát
skych prác, na potrebu syntetických prác rôz
neho druhu atď, atď. Na druhej strane sa na
značila aj skutočnosť , že hudobnovedná, naj· 
mä historická práca nie je zhodnotená podľa 

zásluhy v porovnaní s p rácou skladateľov a 
výkonných umelcov (NB ani v rámci zväzu, 
ktorý príliš dlho očakával od muzikológie 
predovšetkým servis pre súčasnú slovenskú 
kompozičnú tvorbu) . 

Nehovorilo sa o príčinách tohto stavu , o 
nedostatku pocitu zodpovednosti u časti hu
dobných vedcov, ale ani o podmienkach mu
zikologickej práce, o úrovni hudobného štú
dia a o požiadavkách na jeho absolventov, o 
tom. že nemáme odborne vyško le ných re
daktorov, dostatok odborníkov na ed íciu sta
rej hudby a e tnomuzikológov, o stave hudob
ných a vedeckých knižníc, v kto rých muzika
logická lite rat(l ra posledných desaťročí tak
mer absentuje a nie je prístup ani k prame
''om svetovej hudobnej literat(lry, o mini
má lnej možnosti kontaktov so súčasným sve
tovým dianím - pokračovať možno ľubovoľ
ne ad infin itum. Iba okrajovo sa naznači la 

potreba nového hudobného vydavateľstva, 
ktoré by si nemuselo nahrávkami zarobiť na 
hudobn iny a hudobnovednú či hudobnopÚ
blicistickú produkciu , ale žilo by zo štátnej 
subvencie ako každé iné knižné vydavateľ

~t vo (stačí sa rozhl iadnuť po socialistických 
kJajinách: všade sú osobitné gra mofónové 
fi rmy a hudobné-knižné, notové-vydavateľ
stvá). V ta kom prípade totiž možno uvažovať 

o realizácii plánovanej kultú rnej politiky, 
môže sa začať riešiť alarmujúca situácia oko
lo prepotrebného vydávania základnej hu
dobnej lite ratú ry e ncyklopedickej , historic
kej, monografickej (hoci- a spočiatku naj mä 
-pre kladovej), ktorťl pranierovali a j niektorí 
prispievatelia p ráve ukončenej ankety Hu
dobného života (pričom , žiaľ, treba konšta
tovať, že práve účasť na nej z radov muziko
lógov bola p rekvapujúco, až zahanbujúco 
n ízka). 

Verme však, že opakované a akcentované 
formulovanie nedostatkov v poslednom ob
dobí je signálom sebauvedomenia hudobnej 
vedy, signálom toho, že treba konať. Verme , 
že nastávajúca muzikologická konferencia 
okre m dôkladného zmapovania situácie v ob
lasti hudobne j vedy spracuje aj ofenzívnu 
stratégiu - akýsi celonárodný program, si
tuovaný niekde medzi maximalistickými ide
á lmi a reálnymi možnosťami , program , ktorý 
možno okamžite realizovať bez nekonečného 
schva ľovacieho a v rá mci toho okl iešťujúceho 

postupu. Inte lektuálna kapaci ta a schopnosť 
koncepčného myslenia špičkových predstavi
teľov našej muzikológie, ale aj vôľa v danom 
smere niečo vykonať je zárukou takého plá
nu. Ide o to, aby.sa hlave, ruká m i nohám 
slovenskej muziko lógie po 20-ročnej cezúre 
opiiť prinavrát ili ústa, pracovné prostriedky i 
zem pod nohami , aby sa na dru hej stra ne 
,.min imalizmus" nestal mierou ďalších "úspe
chov". 

Na tejto neľahkej ceste k náprave však hu
dobná veda potrebuje aj priazeň, veľkorysosť 
a dôveru kompetentných osobností , vedú
cich predstaviteľov riadiacich o rgánov a inšti
túci í, ktorí by mal i pochopiť, že požiadavky 
toh to druhu nie sú sebeckými vrtochmi bez
významnej hŕstky muzikológov bažiacich po 
sebauplatncní, ale h lasom v hodine dva
náste j: h ráme o vzdelanosť alebo ignoranciu 
budúcich gene rácií i o možnosť a lebo ne mož
nosť našej budúcej účasti na medzinárodných 
hudobnovedeckých fórach. Má me svetu čo 
povedať a prezentovať. A le aj vlastnému ná
rodu. 



SHS v /janskej Bystrici Zo ·vota ZS KU nárnej schôdze členov ZSSKU 17. februára. 
Na záver Predsedníctvo prerokovalo rôzne 
organizačné o tázky. 
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Stredoslovenská 
pobočka SHS, kto
rej výbor pracu je p ri 
katedre hudobnej 
výchovy Pedagogic
kej fakulty v Ban
skej Bystrici, má 
združených vyše 350 
členov s výrazným 
podielom učiteľov z 

ĽSU , čo ovplyvnilo aj zameranie činnosti po
bočky v prvom roku jej pôsobnosti. 

V ďalšom období chceme vylepšiť predo
všetkým oblasť záujmovej činnos.ti SHS, kon
štatujeme napríklad , že sa nám nepodarilo v 
dostat očnej miere rozvi núť hnut ie Hudobnej 
mládeže. V tomto smere by sa žiadalo viacej 
aktivity od stredných škô l, ale aj učilíšť, kto
ré by v rámci svojho programu estetickej vý
chovy podchytili mladých pre hudobné ume
nie. 

Aj v roku 1989 má me na zreteli potre by 
školskej hudobnej výchovy. Pre uči teľov hu
do bne j výchovy pripravujeme seminár na té
mu Populárna hudba vo vyučovaní hudobnej 
výchovy na základnej ško le; pre učiteľov 
ĽSU interpretačný seminá r v hre na d reve
ných dychových nástrojoch a na gitare (Kon-

zervató rium v Žiline) , pre učiteľky mater
ských škô l modelové zamestnania z hudob
nej výchovy (pracovný seminár v Turčian
skych Tepliciach). Ťažiskovým podujat ím 
bude l . hudobno-pedagogické ko lokvium, 
ktoré k raj ská pobočka usporiada pod ideo
vým a odborným vedením Tvorivej komisie 
pre teóriu a kritiku ZSSKU . T eore tiCkú časť 
pracovného stretnutia dopfňa hospitácia na 
hodinách hudobnej výchovy Z ákladnej ško ly 
na Kuzmányho ulici v Banskej Bystrici - v 
škole s rozšíreným vyučovaním hudobne j vý
chovy. 

Spoluúčasť krajskej pobočky SHS na ďal
ších hudobných podujatiach, akými sú festi
va l Mestských speváckych zborov, koncerty 
jazzovej hudby v B. Bystrici, súťaž vysoko
ško lských speváckych zborov Akademická 
Ba nská Bystrica '89, Interpretačná súťaž 
SS R, prednášky pre poslucháčov PF, súťaž 
speváckych zborov Mládež spieva v Ž iline a 
ďalš ie aktivity pre skvalitnenie o blasti záuj
movej činnosti krajskej pobočky (Hudobná 
mládež, Združenie pre jazz) tvoria h lavný rá
mec vyššie spomínaných podujatí a sú spôso
bom kontaktov, poznávania a tiež vzdeláva
nia všetkých, kto rí maj ú o hudbu úprimný 
záujem. EVA MICHALOV Á 

e Dňa 23. januára sa konalo prvé tohtoroč
né zasadnutie Predsedn íctva ZSSKU. Pred
seda doc. dr . Ladislav Burlas, D rSc. p rednie
sol aplikáciu záverov IO. a 12. p léna UV KSČ 
na podmienky lnášho zväzu. Zo straníckych 
dokumentov vyplýva po treba venovať zvýše
nú pozornosť otázkam kval ity tvorby a jej 
hodno te niu, žiada sa užšie p repojenie kritiky 
s tvo rbou , s čím súvis í aj obnovenie Ceny čsl. 
hudobnej kritiky ako výsledn ice veľmi dôle
žite j a potrebnej konfrontácie medzi českou 
a slovenskou kritikou v záujme cibrenia ná
zorov. Ďalej hovoril o potrebe zvyšovania 
podielu ZSSKU na riadiacej sfére v o blasti 
rezortu kultúry a programe estetickej výcho
vy , kto rý bol p redložený na MK SSR , o po
trebe in iciatívy zdola a o pripravovanej ce
loštátnej konferencii o hudobnej vede. V 
ďalšom bode rokovania Predsedníctvo pozi
tívne posúdilo Správu o či nnost i Tvorivej ko
misie skladateľov a Kruhu mladých skladate
ľov za rol< 1988. P1edscdníctvo vzalo na ve
domie info rmáciu o záverečných prípravách 
na 14. ročn ík Novej slovenskej hudby a p rvú 
koncepciu Festivalu čsl. súčasnej hudobnej 
tvorby v r. 1.990 v Bratislave. Vzalo ďalej na 
vedomie prípravu plenárnych aktívov jed
no tlivých tvorivých komisií a Výročnej ple-

e Už tradične pred týždňom Novej sloven
skej hudby konajú sa p lenárne schôdze jed
notlivých tvorivých komisií ZSSKU, na kto
rých sa bilancuje uplynulé obdobie a prijíma
jú sa ú lohy na nastávaj úci rok. 
Dňa l l. januára konalo sa ple nárne zasad

nutie Tvorivej komisie koncertných umel
cov. Hodnotiaci referát zhodno til doterajšiu 
činnosť a podnietil zúčastnených k aktívnej 
d iskusii o p roblémoch koncertného umenia 
na Slovensku a o postavení koncertného 
umelca v súčasnom kultúrnom živote. O 
pripravovanom novom zákone o hudobnej 
čin nosti informovala vedúca oddelenia mú
zických umení MK SSR dr. Tatj ana Okapco
vá . 
Dňa 24. januára konala sa plenárna schô

dza Tvorivej komisie kri tikov a muziko lógov 
(o jej priebehu in formujeme na l . strane). 
Dňa 31. januára uskutočnila sa plenárna 
schôdza Tvorivej komisie skladateľov. Po 
obsiahlom a vyčerpávajúcom referáte jej 
predsedu H<~.nuša Domanského sa rozvinula 
akt ívna diskusia, z ktorej vyšlo viacero kon
krétnych návrhov pre celozväzovú plenárnu 
schôdzu. Na všetkých zasadnutiach Tvori
vých komisií sa zúčastnil predseda ZSSKU 
doc. dr. Ladislav Burlas, DrSc. 

- mj-

Edičný plán vážnej hudby vydavateľstva O pus na rok 1989 
o bsahuje 29 d lhohrajúcich platní s vyše 80 skladbami rozmani 
tého druhového a žánrového zloženia . 

Slovenská hudba je zastúpená d ie lami dvoch auto rov: v ko
produkcii s Cs. rozhlasom v Bratislave vydá Opus už tretiu 
gramofónovú podobu Suchoňovej Krútňavy (P. Dvorský, O. 
Malachovský aG. Beňačková-Čápová, SOCR s dirigentom O. 
Lená rtom a SFZ s P. Procházkom). Vladimír Godár prispel do 
repertoáru tohtoročnej platňovej produkcie Concertom gros
som a Partitou pre 54 sláčikových nástrojov, čembalo, tympa
ny a trubicové zvony (Cappella Istropolitana a SF s di rigentom 
A . Parro ttom). 

Na pla tnich Opusu sa objaví kompletná Sed liacka česť P . 
Mascagniho (J . Obrazcovová, P. Dvorský a rumunský baryto
nista A . Agache). Z voká lno-symfonicke j hudby je pripravené 
Dvofákovo Re kviem (M. Hajóssyová, V. Soukupová, J. 
Kundlák a P . Mi kuláš, SF a SFZ d iriguje Z. Košle r). Tretia 
platňa ed ície nemeckej piesi'lovej literatúry bude obsahovať 
výbe r piesní A. aG. Mahlerovcov v poda níM. Hajóssyovej a 
M. Lapšanské ho. V dlhodobej edícii kompletného organové
ho diela J. s: Bacha, realizované ho l . Sokolom , pribudne šies
ty tit uk F. Klinda je interP,.retom pripravovaných troch orga
nových koncertov J . Haydna a l. Szabó skladieb C. Francka a 
M. Duprého. Re pertoárovým osviežením bude komplet ôs-

e SÚŤAŽ ŽIAKOV SLOVENSKÝC H KONZERVATÓRif 
V HRE NA VIOLONČELE 
sa uskutočn i la 22.-24. januára v Ž iline. A ko zdôrazn il p redse
da poroty d r. Iva n Mčrka (Ostrava) , súťaž - i napriek veľkým 
rozdielom v umeleckej hodnote j ednotlivých výkonov - mala 
vysokú úroveň a výsledky svedčili o dobrej ume leckej i psy
chickej p ríp rave kandidátov. Výsledky súťaže : 
l. kategória (J.- 3. roč.) 

l. miesto: Eva SOC HMANOV Á (Bratislava) 
2. miesto: Martin PR lEV ALSKÝ (Žilina) 
čestné uznania: Jana KULICHOV Á, Eliška ĎURŽOV Á 

a Erich HULfN (Žilina) 
2. kategória (4.-6. roč.) 

l. miesto: Ladislav SZATHMÁRY (Bratislava) 
2. miesto: Peter KRIVDA (Košice) 
Čestné uznanie: Rebeka RUSÓ (Bratislava) 

-d-

mich triových sonát C h. W. Glucka. Výber dánskej nesko ro
mantickej hudby- C. Nielsen , A . Hamerik a J . P . Hartman
prezentuje SKO. 

Dramaturgickou vynaliezavosťou a silnou zahraničnou i čes- ' 
kou účasťou na interpretačnej profi lácii sa vyznačuj ú nahrávky 
o rchestrálnej hudby a inštrumentálnych koncertov (väčšinou 

so Slovenskou filharmóniou , v jednom prípade so Symfonic
kým o rchestrom Čs. rozhlasu v Bratislave) . Medzi spomenutý
mi hosťami účinkujú dirigent i S. Gunzenhauser (USA ), D . 
Nazareth (India - NSR), J . Hopkins (Austrália) , E. Seipen
busch (Rakúsko), Sečuang C hen (ČĽ~) , Kazuši O no (Japon
sko) , L. Pešek (ČSR) , kórejská huslistka T akako Nišizaki , 
americký flautista Keith Bryan a Záhrebská filharmónia. V 
podaní týchto umelcov bude vydaná Čajkovského Symfónia č. 
6, Predohra 1812, T alianske capriccio a fantázia Rómeo a J ú
lia , Chopinov Klavírny koncert č. 1 e mol (s I. Černeckou). Z 
tvo rby má lo fre kve ntovaných sk ladateľov to budú koncerty 
pre husle, a o rchester č . 7 a č. 12 L. Spohra, symfonické básne a 
suity F. De liusa a symfonické a o perné predohry F. Schre kera. 
Autormi na hrávaných flautových koncertov 20. storočia sú J . 
l bert , C h. G riffes, C. Nielsen a W . Perry. O kre m toho vydá 
O pus v tomto roku 45 kompaktných platn í. 

(pf) 

Z redakčnej pošty 
V televiznej relácii Spoločnou cestou hudby (vys. 8. 1.) som 

sa opäť z úst dr. J. Blahu dozvedel, že prvá premiéra Sostako
vičovej opery Katarina lzmailovová bola po Sovietskom zväze 
23. septembra 1935 v Slovenskom národnom divadle pod ná
.zvom Ruská lady Macbeth. Už raz som tento tradične šlrený 
názor označil v Hudobnom živote za mylný. Môj prlspevok bol 
vtedy (niekedy v rokoch 1970-73) zaradený do rubriky disku
sie. Nikto neodporoval. 

Uvádzam teda, resp. doplňam znovu: po Inscenáciách v So
vietskom zväze nasledovali uvedenia diela v americkom Cleve
lande a ďalšieh mestách USA v ruštine, pod vedenlm pofského 
dirigenta Rodziňského. O prvú cudziu verziu zmienenej Sosta
kovičovej opery sa zaslúžila 16. septembra 1935 Kráfovská ope
ra v Stockholme, ktorá uviedla dielo vo švédčine. Pred beh la te
da o týždeň bratislavskú premiéru , ktorá sa konala v rámci Dni 
sovietskej kultúry a bola ohlasovaná ako spolkové predst.ave
nie. Stockholmský primát potvrdzujú nielen švédske pramene, 
ale aj súborná práca Alfreda Loewenburga v angličtine - Anals 
of opera 1597- 1940. 

Je mi fúto, že musim túto skutočnosť znovu pripominať. No
vé poznatky by mali registrovať všetci, ktori sa danou témou 
zaoberajú. Historickú pravdu j e treba zobrať na vedomie, aj 
keď jej objavenie nejakú legendu či superlativ anuluje. Vtedaj
š i počin SND zasluhuje uzna nie aj bez osobovania svetového 
primátu. 

Miroslav Sutc; P ra ha 

27. januára t. r . sa do!lla 65 roko-v teatroloaička PhDr. Ml
LENA CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, CSc., -vedecká praco-v
nfčka Umenovedného ústaru SAV. J e autorkou, resp. spolu
autorkou viac než desiatky knih a množstva štúdii i recenzii. 
Hudobnodramatickej problematike je -veno-vaná rozsiahla 
§túdla Hudba na slovenských scénach v 17. a 18. sto letí, §tú· 
dia Operná spoločnosť grófa Erdódyho v Bratislave J 785-1788 
a telel'fzna relácia Ope rné divadlo na Slovensku v 18. s toročí. 
Cenné poznatky o hudbe najal'iskách teritória dne§ného Slo
-venska l' minulosti obsah IQ ú l j ej d'al§le práce- napr. Divad
lo na Slovensku v období feudalizmu (súčasť Kapitol z dejín 
slo-venského dl-vadia), D ivadlo na Trnavskej univerzi te , Sto
ročnica bratislavské ho d ivadla. Svoju lásku k hudobnému .di
vadlu a hudbe vôbec prej avovala jubilan tka aj in formačnými 
č lánkami o bratislavskom hudobnom živote na stránkach praž
ske j Práce v šesťdesiatych rokoch. 

I.V. 

P >l mika 
al~bo 

Voči fejtónu uverejnenom v prvom čfsle 21. ročníka Hudob
ného života dovoľujem si predniesť tri výhrady: 
Výhrada prvá 
Nikto nie je neomylný. Ani kritik nie. Preto by prvá veta fejtó
nu, ktorý pre toto čfslo Hudobného života napísal autor 8/RD, 
mohla znieť aj takto: "Vôbec sa nedivfm hudobným kritikom, 
ak podávajú dnes priemem é či podpriemerné výkony". Kritika 
a interpretačné umenie majú črty spoločné aj rozdielne. K tým 
spoločným patrf aj omylnosť. V na!ich podmienkach za omyly 
neplatí pokuty ani kritik (nemal by z čoho), ani výkonný hu
dobný umelec. Mýli sa 8/RD, mýli sa aj lnFANTeRiSt ChOM
jA k. Prvý v!ak, ked cfti, že sa môže zmýliť, schová sa pod 
pseudonym (napr. DRB). Keď vopred necíti, že sa môže mýliť 
a podpí!e sa pravým menom BIRD, ale potom sa predsa len 
ukáže alebo odha{{, že sa zmýlil, vždy je na čo sa vyhovoriť 
(náročnosť kritického aktu- ten je samozrejme oveľa náročnej{ 
než interpretačn)í výkon, výsostná subjektivita pri pouUvanf 
kritických propriet, rozru!enie citlivého vnútra kritickén-tr
jektu, zabudnutie, strata pamäti atď). Zato Chomjaka by v prE
pade, že sa necfti silný v niektorých pasážach, ani vo sne nena
padlo vystupovať pod umeleckým menom Frams Koma. To je 
oná črta , ktorá reprezemuje rozdiel medzi kritikou a interpre
tačným umením. 
Výhrada druhá 
Pokutami sa toho vyrie!i málo. Bostonská filharmónia svoju 
kvalitu nedosahuje touto fo rmou, týmto postupom. Platenie po
kút ako prostriedok k zvý!eniu interpretačnej kvality používa 
len Bostonský väzenský orchester. Bude treba založiť aj Brati
slavský väzenský orchester, predov!etkým preto, aby sa 8/RD 
mohol stať jeho hlavným kritikom, arbitrom a výberčím pokút. 
V podmienkach orchestra tohto typu sa bude môcť dobre roz vi
nút' nová forma vzťahu kritika k umelcom (sediacim): kritik 
predstavujúci orákulum, kritik - v tomto prípade 8/RD- ako 
neomylný bard umeleckej kvality . Potom možno prestane byť 
BIRD timpanistom a stane sa tympanistom. 
Výhrada tretia 
Dosiahnutie takého vzťahu obecenstva k vyswpujúcim umel
com, po ktorom volá autor fejtónu, by bolo sfce krásne, ale ne
gatívne by sa odrazilo práve v hudobnej kritike. BIRD zrejme 
nikdy nebol na futbale. Totiž- keby sa v koncertnej sieni obe
censtvo správalo podobne ako na futbale, rozvinuli by sa tu 
rôzne typy cemripetálnych a centrifugálnych sfl. Skupiny fanú
!ikov a odporcov by sa zhromažďovali v rôznych častiach kon
certnej siene. A vy!! ie spomenuté sily by spôsobovali neprestaj
ný dynamický pohyb. Je isté, že kritik by stratil schopnosť od
lwľovať celllripetálne a centrifugálne sily v diele a popisoval by 
ich pôsobenie medzi obecenstvom. A o to nám predsa nejde! 

MILOSLAV BLA HYN KA 

• VÝSTAVA V DO ME SLOVENSKEJ KULTÚRY. V druhý 
januárový týždeň bola vo Vel'kej sále Domu slovenskej kultúry 
v Prahe otvorená výstava Eugeň Suchoň - život a dielo, ktorú 
pripravilo hudobné oddelenie Slovenského národného múzea v 
Bratislave. Na vernisáži, za účasti námestnika ministra kultúry 
ČSR dr. Stoklasu, prehovoril komisár výstavy a riaditef Domu 
slovenskej kultúry dr. M. Kopecký a zasl. umelec Peter Miku
láš v sprievode zasl. umelkyne Evy Fischerovej-Martvoňovej 
zaspieval Tri piesne pre bas a klavir. 

Následný večerný koncert zo Suchoňovho diela dramaturgic
ky pripravil a uvádzal dr. Vladimir Čížik. Zaznela v ňom Malá 
suita a passacagllou v podani Dany Saturyovej-Sašinovej, So
natfna pre husle a klavir op. ll a Metamorfózy v podani praž
ského huslistu Ivana Strauss a zasl. umelkyne Evy Fischerovej
-Martvoňovej a napokon znovu už spomenuté Tri piesne pre 
bas a klavír. 

-VČ-
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[l] 19. a 20. január 
W. A. Mozart: Titus, predohra 
J. Brahms: Koncert pre husle a 
orchester D dur op. 77. 

L. van Beethoveň: Symfónia č. 8 . . F dur O(). 

93 
Slovenská filharmónia 
dirigent dr. Ľudovít Rajter 
sólista Christian Altenburger , husle 

Bratislavské publikum malo opäť možnosť 

(19. a 20. januára) s ledovať majstrovstvo dr. 
Ľudovíta Rajtera. Z áskok (tento krát za Z . 
Košlera) je vo väčšine prípadov nemilá situ
ácia , čo však , ako sa zdá , nepla tí pre umelca 
Rajterovho formátu . Neľahký program ko n
ce rtu o dznel bez jediné ho závažnejšieho ka
zu , výkon dirigenta a o rchestra zapôsobil cel
kom suverénne a vyrovnane. Efektným vstu
pom do hudobnéh o večera bola predohra Ti
tus Wolfganga Amadea Mozarta, skladba. 
ktorá je svojím lesko m , a le aj dynamizmo m 
priam predurčená plniť funkciu introdukcie 
(nielen v divadle , no i na ko ncerte). Prístup 
dr. Ľ. Rajtera a výkon orchestra SF bezpeč
ne kráčal vo výrazových a štýlových in ten
ciách Mozartovej hudby. Yo veľmi dobrom 
svetle sa p rezentovala sekcia sláčikových ná
strojov, čo v prípade kontaktu Slovenskej fil 
harmónie s hudbou klasicizmu neplatí vždy v 
takej miere. Určité nezrovnalosti sa vyskytli 
v sekcii drevených dychov , no ani občasný in
tonačný alebo rytmick ý kaz ncnaštrbili celko 
vý dojem z predohry, v ktorej do minova
la bravúra a e legancia. Je pochopiteľné, 
že pre hráčov je vždy veľkou vzpruho u sil
ná dirigentská osobnosť a po lupráca SF 
s dr. Ľudovítom Rajtero m. Táto téza sa 
opätovne potvrdila. Zaťažkávaj úcou skúškou 
dirigentskej a hráčskej koncentrácie bolo 
druhé čís lo programu, Brahmsov Husl'ový 
koncert D dur. Mladý rakúsky huslista Chris
tian Altenburger p ricestoval do Bratislavy so 

.. 
zvučným renomé zaraďujúcim ho do kategó
rie zázračných det í. Ak na predch ádzajúcom 
abonentnom koncerte Francúz A. Dumay 
prekonal v dob ro m slova zmysle všetky oča· 
kávan ia, Ch . Altenburger skôr sklamal a to 
naj mä v monume ntálnej prvej čast i Brahm
sovho die la. Okre m závažných i ntonačných 

lapsusov poznamenala ce lkový dojem nebez
pečná svojvôľa v modelovaní mikrorubáta a 
rytmických hodnô t. Za hlavného hrdinu po
važuj em v Brahmsovom prípade znova maj
stra Rajtera s jeho pevnou dirigentsko u ru 
kou a tiež pohotových hráčov o rchestra SF. 
Hoci sa Ch . Altenburger v priebe hu prvej 
čast i rozohral. nen adcho l ma ani technikou 
ani kvalitou tónu a tobôž nic st rnulosťou vý
razu. Mnohé z naznačených nedostatkov 
mohli byť prejavmi momentálnej ind ispozí
c ie (bol som svedkom štvrtkového koncertu), 
no ani zásadný koncepčný prístup Alte nbur
gcrovej hry neosta l bez chýb krásy, čo je 
možno vzhľadom k spomenutému renomé 
odvážne tvrden ie, vyplýva však z jednorázo
vého zážitku, ktorý ne tnôžcnl považovať za 
pozitfvny. Vyd are ným fin ále poduja ti a bo la 
Beethovenova 8. symfónia F dur . Ak povien1. 
že Ľ. R ajter dirigoval túto skladbu zväčša 
jednou rukou, dajú sa tieto slová vysvcrfovať 
viac-me nej sym bolicky. Tentoraz však p latia 
do slova a do písmena: náročnú partitúru bo
ha tú na nejedno originá lne riešenie vertikály 
a lebo ho rizontály pretlmočil nesto r sloven
ského di rigcntstva suverénne, s neuveritef· 
nýrn interpretačným nad hl'adom. Výdatne 
mu v tom napo máhal stále rovnako koncen
trovaný výkon orchestr~ (malá kolízia ho rno
vého dua v Triu t retej časti mrzí istotne väč
šmi samotných hráčov ako poslucháča). Zá
sko k a náhradný program vyzne li j ednoznač
ne v prospech všetkých zúčastnených a neje
den z návštevníkov R eduty odchádza l z kon
certu s dobrým pocitom, v rámci kto rého do
minoval obdiv a úcta. 

•• * 

November-december 1988 

V Košickej filharmónii 

~k 
Dva ko nce rty 

t-----o s S FK z cyklu p re H u
dobnú mlád ež (3. 
novembra a l. d e
cembra) si zasluhujú 
pozornosť z viace-

rých hľadísk . V prvom, pod taktovkou svoj · 
ho šéfdirigenta R. Zimmera uviedli skl adby 
predstavujúce základný repertoá r o rchestra 
(Schubertovu predohru Rosamunda, Mendels
sohnov Koncert pre hus le e mol so sólistom P . 
Michalicom a Beethovenovu Pastorálnu - 6 . 
symfóniu), teda dramaturgicky tradičný a na
viac pre poslucháčov Hudobnej mládeže zby
točne dlhý program . V mnoho m zlepšil at
mosféru koncertu sprievodný text sólistu , 
ktorý komentoval hudbu s mimoriadnym šar
mom, vtipom a fundovane, čím upútal po
zornosť mlad ých. KoHzie a nesúlad s o rche
strom však v Mendelssohnovom koncerte ne
priniesli očakávaný umelecký účinok. Viac 
kazov bolo najmä v skupine d riev (k la rine
ty), v záverečnej časti s mno hým i rytmickými 
prehreškami voči partitúre, čo aj sólistu ruši
lo a jeho výkon poznačil a znížená ko ncentrá
cia. Zimmerov vklad v 6. symfóni i L. van 
Beethovena bol na štandard nej úrovni. 

Druhý zo spomínaného cyklu ko ncerto v sa 
uskutočnil (1. decembra) v Košiciach a deň 
predtým v Prešove , je ho dirigent bol Róbert 
Stankovský, sólistka Valentína Kameníková. 
Dramaturgicky zdanlivo vhodnejší program 
dokázal upútať prítomnú mládež me nej, hoci 
aj tu sprievodné slovo dirigenta malo poža
dovanú úroveň. Dve časti z Dvoi'ákových Le
giend op. 59 boli vstupo m s charak teristickou 
českou melodikou , so solídnym podaním in
terpre tov (až n a horn y!). pu kto rých nasledo
vala zaujímavá sklad ba O. Respieghiho Vtá
ci. Dirigent tu akcen tova l štýlovú m no ho
tvárnosť jednotlivých čast í suity, evokujúcich 
rukopisy skladateľov 17. storočia, zdôrazne
né vtipnou inštrume ntáciou O. R cspighiho. 
Skladbu naštudovali a predniesli so zjavným 
zanietením. V rámci ko ncertu ešte zaznel 
Čajkovského l. klavírny koncert 
b mol so sólistkou V . Ka meníkovou, ktorá 
dokáže vždy upútať. Tento krá t nemala vhod 
né podmienky na rozvi f1ut ic svojho talen tu: 
vyrušovanie obece nstva - mladých ľudí - na 
koncerte prekročilo hranice únosnosti. 

Slávnostný charakte r a adekvátnu umelec
kú úrovei\ majú ko ncert y cykl u k Mesiacu 
ČSSP. Na prvom sa predstavil hosťujúci só
lista violončelista Valentín Fejgin zo ZSSR a 
dirigent Tomáš Koutník z Ostravy (9. a 10. 
novembra) a zazneli tu skladby už viackrá t 
hrané - Ouvcrtura gioccosa Ilju Zeljenku, 

HŽ 
Variácie na rokokovú tému ľ. l. Čajkovského 
a 12. symfónia Rok 1917 Dmitrija Sostakovi-

ča. D irigent dokázal v každej skl adbe inšpi
rovať orchester k vypätému výkonu , sám 
ko ncipova l jasne , zrozumitd nc a presvedči

vo. Violončelista V. Fejgin patrí nesporne k 
najlepším s(•časným sovie tskym čel istom ; 

bez náznaku únavy , či technických ťažkostí. s 
prek rásnym tó nom, d ynamicky i výrazovo 
pútavo predniesol Čaj kovského die lo, ako aj 
prídavo k (J. S. Bacha). 

Ďalší z koncertov (17. novembra) priniesol 
d ramaturgicky nepochopitcl'nú zostavu pro
gramu: Richard Wagner- predohra Majstri 
speváci norimberskí , po ktorej nasledovali 
dve diela P. l. Čajkovského- Koncert pre hu
sle a orcheste r D dur a 6. symfónia h mol Pa
tetickú. D irigentom ko nce rtu bol Mario Kle
mens z Prahy, sólisto m huslista zo ZSSR Ale
xej Košvanec. Mladý ume lec volil mierne 
te mpá, najmä v l. časti , jeho výraz tak získ al 
črtu dôraznosti a pa tetizmu , čo viac kontras
tovalo s virtuózne zvlád nut ými tempe ra
mentnými pasážami . K úspechu koncertu 
prispel v značnej miere aj dirigent M. Kle
mens. 

Koncert 24. novembra (23. novembra v Se
čovciach) ma l po každej stránke vysokú ú ro 
vei\ . aj keď sa žiadalo jeho záve r osvie
žiť dielo m z iné ho štýlového obdobia. Po 
M usorgského predohre Svitanie na rieke 
Moskve a najmä Concerte grosse č. 2 pre 
husle , violončelo a orchester Alfréda Snit
keho - ktorého uvedenie ho dnotím ako 
vrcholný dramaturgický počin - bola Symfó
nia č. 2 D dur L. van Bethoveua vole ná dosť 
nevhodne. Dirigoval Emin Chačaturian, só
listi J a na Vlachová - husle a Micael Ericsson 
-violončelo zo S védska ( manželia žijúci v Če
chách) bo li skutočným prekvapením. Doko 
nalá súhra medzi só listami a o rchestrom p re
svedčila o ich interpretačných kvalit ách . Snit
keho d ie lo upútalo neobyčajnou fantazij nos
ťou , množstvom neočakávaných nápadov, su
gestívno u emocio nali tou , bohatou inštrumen
táciou , ktoré dokázal dirigent spoločne s or
chestrom pretlmočiť dostatočne presvedčivo. 

V rámci cyklu "organové po ndelk y" sa 14. 
novembra predstavila v D o me umenia kata
rína Hanzelová výberom z tvorby J, S. Ba
cha, F. Liszta a J . Reubkeho. Mladá u mc lky
i\a oplýva mimoriadnou techniko u , ktorú 
podriaďuje hudobnému zápisu a vlastnému 
temperamentu. V jej hre popri brilantnosti 
prevažuje snaha o k ult ivovaný a dramatický 
prejav najmä v Lisztových Variáciách na 
kantátu We inc n , Klagcn . Yyt knút' jej možno 
snáď registráciu v Reubkcho Sonáte c mol, 
volenú dosť stereotypne. 

L Ý DIA URBANČÍKOV Á 

26. a 27. január 
A. Vivaldi: Koncert pre fagot a orchester č. 2 
a mol F VIli 
A. Vivaldi: Koncert pre fagot a orchester č. 6 
e mol F VIII 
P . A. Locatelli: Concerto grosso op. l č. 5 D 
dur 
L. Bocchcrini: Koncert pre violončelo a or
cheste r 8 dur 
F. X. Richter : Sinfonia G dur 
Slovenský komorný orchester 
umelecký uvedúci Bohdan Warchal 
sólisti: Eva Čermanová-Hrabovská, violonče
lo 
Sergio Azzolini, f~got 

V exhibfcii zázračných zjavov e uró pskeho in
terpretačného umenia pokračoval aj nasledu
júci abonentný koncert cyklu M a B (26. a 27. 
januára). V spolupráci so Slovenským komor
ným orchestrom prezentoval svoje majstrov
stvo sotva dvadsaťdva ročný fagotista z Ta lian
ska Sergio Azzolini. Komunikačným médiom 
bol i dva Vivaldiho fagotové koncerty, č. 2 a mol 
F Vlll a č. 6 e mol F VIII. Mladý u me lec, ktorý 
sa do lova upísal svojmu nástroju privádzal 
naplnenú Redutu do tranzu d okonalým výko
nom blížiacim sa k h ran iciam "absolútna" . Čo
si podobné na našich ko ncertných pódiách ne
vídame a neslýchame často. Nádhera Vivaldi
ho hudba sa te ntokrát zaskvela a zatrblietala v 
plnej sile. Scrgio A zzolini doslova vyšpe rkoval 
každú notu , každý takt, fascinoval krásnym 
tónom, pianissimom, istotou v intonácii , me
trorytmickou elastickosťou . Ťažko nájsť slová 
ad ekvátne jeho výkonu. Svo j podiel na nezvy
čajnom zážitku z p redvedenia Vivaldiho kon
certov mal Slovenský komorný orchester pod 
aktívnym umeleckým vedením Bohdana War
chala . Triumfálne "ťaženie" mladého sólistu 
našlo bezpečnú podporu v orchestrá lnom 
sp rievode, čo je vel'mi dôležité pre celkovú 
koncentráciu . Perfektné mu predvede niu Vi-

valdiho sólových koncertov predchádzalo 
prvéčísloprogramu-Concertogrossoop. l č. 5 
D dur Pietra Antonia Locatelliho, k to ré v ni
čom nenasvedčuj e, že jeho autor vstúpil d o de
j ín ako typ sklad a tc l'a- virtuóza. Skladba je 
koncipovaná ,.symfonicky", vyznačuje sa sý
tym zvukom a mimo riad ne bohatou harmóni
ou. Vynikajúca interpretácia vytvorila Loca
te lliho hudbe priaznivú a tmo fé ru , ktorá p re
trvala až do konca rozsiahleho koncertu . Po 
p restávke zaznelo pôvabné roko ko. Členka 
SKO Eva Čermanová-Hrabovská siahla po 
Koncerte pre violončelo a orchester B dur Lui
giho Boccheriniho. Ro ková hud ba si vyžaduje 
obzvlášť vyspelú inte rpretační• osobnosť. Nie
len , že kladie enormné nároky na drobnú tech
nickú c ize láciu každé ho hudobného tvaru, veľ
kým úsil ím je vystihnutie štýlovej čis toty. Bo
cheriniho Violončelový koncert síce už stojí 
pevnými noh ami na pôde toho, čo zvyk ne me 
označovať za raný klasicizmus, v jeho partitúre 
však možno objaviť ne jednu reminiscenciu na 
minu losť. Eva Čermanová odviedla poctivý 
muzika ntský výkon a Bocchcriniho hudba vy
chádzala spod jej r(•k v príznačnej krehkosti a 
bri lancii , no nechýbala jej ani potrebná d ávka 
raza ntnost i a zvukovej hu tnosti. Tó n Čerma
novej-Hrabovskej je matný, dokáže však na
sýtiť aj širšiu melodickú frázu, klenutú kanti
lénu . Celkový profil interpretky svedčí o di
spozíciách v úlohe ansámblovej hráčky, no v 
Boccheriniho Ko ncerte dokumento vala aj 
svoje sól istické ambície. Na rozd iel od "klasi
cizujúceho'· p roroka Luigi ho Boccherini ho 
pred stavuje tvorba Františka X a vera Richtera 
model "barokizujúceho " rokoka. Záverečné 
číslo programu tvorila R ichte rova Sinfonia G 
dur, typická ukážka procesu pre rodu dvoch 
štýlových období. Warchalovci zahrali Sinfo
niu so zanietením a majstrovstvom , čím úspeš
ne zavf'šili svoje ďalšie abonentné vystúpenie. 

IGOR JAVORSKÝ 

Národný umelec Milan Novák s interpretmi premiérovaných Akvarelov - členmi Bratislav
ského dychového kvinteta (zľa-va) V. Samcom, J. Luptáčlkom, J. Illé~m aJ. Čejkom. 

Snímka: D. Jakubcová 

Nedeľné dopoludnia 
v galérii 

Neodmyslitel'no u súčasťou bratislavského 
hudobného života sú ko mo rné ko ncerty v 
M irbachovom paláci v rámci cyklu Nedeľné 
dopoludnia v galé rii . O rganizátori - SF , 
ZSSKU a Galéria hl. mesta SSR - ponú kaj ú 
návštevníkom dramaturgicky príťažl ivý p ro
gram. Od septembra m inu lého ro ku tu na
chádza svoje m iesto aj poézia, ktorá prišla k 
slovu aj v novembrovom nedeľnom d opolud
ní v galérii. V p ro grame s titulom Hudba a 
poézia na počesť VOSR, srne si vypočuli aktu
álnu a m imo riadne obľúbenú tvorbu Vladi
míra Vysockého- výber zo zbierky Môj Ham
let v podaní Eduarda Víteka. Na koncerte 
odzneli skladby Rodiona Ščedrina V šýle Al
béniza a Humoreska v interpretácii huslistu 
Juraja Čižmaroviča a kl aviristu Mikuláša 
.Škutu, ďalej Sonáta pre klavír-I. časť Andre
j a Balančivadzeho, Piesne a tance smrti M. P. 
Musorgského v interp re tácii Petra Mikuláša s 
klavírnym sprievodom Ľudovíta Marcingera, 
Tri piesne na básne M. Cvetajevovej od D. 
šostakoviča v podaní Jaroslavy Horskej s kla
vírn ym sprievodom Jána Salaya a premié ra 
Akvarelov od národného umelca Milana No
váka v naštudovan í Brat islavského dychové
ho kvinteta . Všetc i účin kujúci po dal i precíz
ny výkon. Sólisti Opery SND zaslúžilý ume
lec Peter Mikuláš (bas) a J a roslava Ho rská 

( mezzosoprá n) presvedči li o dobrej spevác
kej technike , hlasovej kultúre a zaujali obe
censtvo vrúcnym , precítcným p rejavom . Ak
varely Milana Nováka pre päť f(•kacích ná
strojov vznikli na objednávku Bratislavského 
dychového kvinte ta. Autor skladbu dokonči l 
v novembri 1987 a premiérovo od zne la vo vy
nika júcej interpretácii tohto komorného te
lesa na záver spomínaného koncertu . Rozsa
ho m nic vdká sk ladba (cca 12 min .) má päť 
čast í, v každ ej dominuje jeden z nástrojov 
d ychového kvinte ta. Prvá časťTranquillo d áva 
v medita tívnych polo hách zaznie!' fagotu . 
Druhá čast' Moderato maestoso je akási mini
passacaglia s témou uvádza nou lesným ro 
ho m , kto rú autor v priebehu časti bohato 
spracováva. Tre tia časť Soste nuto e poco ru
bato dáva priestor kráse 'kantilény hoboja, 
štvrtá Tranquillo využíva pohyblivosť a hra
vosť klarinetu . V časti Allegro scherzando do 
minuje b rilantná flau ta. R ytm icky rozihrané 
Scherzino tvo rí efektný záver Akvarelov. 
Skladba skutočne pôsobí ako ľahkou rukou 
vytvo rený akvarel - plný života a poézie. 
Dielo predveden é s entuziazmom účinkujú
cich bo lo prij até srdečne. Je obohatením na
šej ko mo rnej lite ra túry. 

-dj-



Poznámka k Prehliadke 
' 

mladých slovenských organistov 
Medzi nahrávaním vianočnej rozhlasovej 

ko mpozície a ko ncertom XVI. prehliadky 
mladých slove nských o rganistov mi zostala 
krátka pauza. Využila som ju na prechádzku 
popri budove konzervató ria. Ko lážove zvu
ky, vychádzaj úce z pootvo rených okien vy
tvárali v podvečernom decembrovom súmra
ku atmosféru radostného muzicírovania . Só
listické kreácie prcsvitali ponad o rchestrálny 
zvuk ľudovky a džezových iniprovizácif. 
Spo ntánna hravosť mladosti si našla i náhod
ných poslucháčov- na u lici. Iní- očakávajú
ci zážitky - sa medzitým v skro mno m počte 

schádza li v Organovej sieni ko nzervató r ia , 
kde po celý týždei\ - od S. do 9. decembra 
1988 prebie hala XVI. preh liadka mlad ých 
slovenských organistov. Spontánnosť z ul i
ce nahradila upätá atmosféra , do ktorej sa 
vkrad la neistota s o tázko u: koľko nás bu
de ... ? 

Kam sa vyt ratil záujem , ktorý kedysi ovlá
dal túto i ďalšie prehliadky podobného typu? 
Na úspechu kolegu či kamaráta sa podieľa l 
vari každ ý z príto mných. Podobne - úspech 
študenta je samozrejmou hrdosťou ško ly. 

Tesne p red siedmou sa objavili pedagógo
via so zoznamom povinne nastúpených tried . 
Teda predsa - posledné rady koncertnej sie
ne zaplnila mlaď! Z povinnosti . Podľa toho 
sa i choval i. A cez prestávku- podľa možnos
ti - prchali. Sú to tí istí dych tiví študent i mú
zických umení, ktorí sa sem ponáhľali za ve
domosťami , rozvíj ať si tvorivé obzory v ob
lastiach dosiaľ viac iba int uitívne tuše
ných ... ? Prečo tento entuziazmus o tupieva? 
Veď jed ným z hlavných p ri ncípov ume nia j~ 
rozdávať radost' a krásu. Dospieť k jej najčis
tejšiemu tvaru , k jedinečnost i - možno iba 
absolútnou oddanosťou , tvrdou p rácou i 
vlastno u tvori vou aktivito u. 

K jej kryštalizácii je nevyhn utná ko nfron
tácia. S kolegami v triede, v škole , v krajine, 
vo svete. A ko s i možno vytvoriť kritériá bez 
poznania umeleckej úrovne vlastne j aj iných 
škô l? Preh liadky a sút'aže sú jedinečnou prí
ležitosťou overovania si tvorivého potenciá
lu , ale i neme nej dô ležitého princípu etiky. 

Veď hrať pred p rázd nou koncertnou sieňou 
či ľahostaj ným publi kom nemôže byť pre ni 
ko ho inšp iráciou. Tomu, že sú dnes mladí fu
dia ľahostajnej ší , s väčším sebavedomím , a le 
skromne podloženou sebaistotou , nasvedčuj ú 
mno hé koncertné pod ujatia a prehliadka 
mladých organistov , žiaľ, tiež k nim patrí. 
Svoj ím charak tero m sa obracia predovšet
kým na rovesníkov - kolegov z umeleckých 
škôl , ale vhodnou propagácio u by vari mo hla 
pri lákať i ďa lš ích záujemcov, študentov z 
iných stred ných i vysokých škô l. 

.Ďa lšou o tázkou je: čo ponúknu ť pri ko nci
povaní d ramaturgie prehliadky viac-menej 
školského typu? I keď osnova ško lských plá
nov j e daná, predsa i ten to zavedený systém 
možno aspoň do istej miery inovovať reper
toárovou variabili tou . . . 

Od absolventov a hostí by sa mali vyžado
vať auto ri a tituly nc po rovnávajúcc sa s mož
nosťami štude ntov. T akýmto d ramaturgic
kým vkladom je možné súčasne načrtnúť nó
vú dramaturgickú líniu: Co môže súčasný or
gan poskytnúť, čím môže zauj ať. Dlhé roky 
na prehliadkach zaznieva li tie isté skladby - i 
keď vžd y vo variabilnej interp retácii. V 
posledných rokoch sa už pedagógovia z vlast
nej iniciatívy snažia rozširovať programový 
projekt. 

O rganové pu bl ikum (ak príde) je potrebné 
informovať, obohacovať mu obzor (aby pri
šlo) dokázať ho presvedčiť , že nielen známe 
tituly a overe né mená sú lákavé, ale práve 
zoznámenie sa s novým, nepoznaným pomáha 
rozvíjať vkus a estetický zážitok . 

Na základe jednej preh liadky nemožno vy
s lovovať zásadný názor k jcí dramaturgii. V 
'prípade o rganovej p rehliadky ide o dlhodo
bú ( 1 6-ročnú) tradíciu, v ktorej prešla štádia
mi hľadania a zastavi la sa na určitých opor
ných bodoch. Jste. mladí pedagógovia v Bra
tislave i v Košiciach už budú ,.svoju" d rama
turgiu koncipovať s vlastným prehľadom . s 
akcentom na minulé i pr ítomné hodno ty , i 
znovuobjavené diela , kto ré by sa mali vniesť 
do kultúrneho povedomia. 

Ak mám obrát i ť potornosť konkrétne na 

Autorský koncert 
Ladislava Holoubka 

Osobnosť a dielo zashížilého 
umelca Ladislava 1-loloubka sa v 
hudobnej ku/11íre Košfc a východ
ného Slovenska stretáwr s hlbokým 
uznanfm a všeobecnou ríctou. Za
necha/ru trvalú stopu vo vývoji hu
dobného živownielen svojou kom 
pozičnou tvorbou, ale aj ako diri
gent, pedagóg, znalec symfonické
ho, operného aj komorného ume
nia, učiteľ sp evákov, zbormaj
strov. orchestrov, hudobný i slo
vesný režisér, literát, aktfvny člen 
Krajskej pobočky ZSS, zakladajrí
ci di ri gem Státnej filharmónie, pro
fesor košického . konzervatória, 
častý dirigent rozhlasových telies -
slovom osobnosť, ktorú nemožno 
nespomenúť pri prfležitosti vý
znarmrého jubilea - 75. narodenín. 

študentov konzervatórií a poslucháčov 
VSMU - účastníkov prehliadky - môžem 
vcelku konštatovať priemerne-vyrovnanú 
úroveň . Nevyskytli sa prečnievajúce vrchol
ky a ni podprie me rná kva lita. Zhod ne možno 
hovori ť o rôzno rod ých interpretačných ty
poch, ku ktorých profi lovaniu v nemalej mie
rc prispieva i rukopis pedagóga. Pokiaľ u 
konzervatoristov je čitateľnejší a zreteľnejší, . 
vysokoško láci chcú i dokážu presadiť svoju 
tvorivú samostat nosť. 

Sledujúc roky prehliadky mladých o rga nis
tov za fixovali sa mi výko ny talentov , kto ré 
zažiarili ako kométa, iné postupne vyrástli v 
osobnosti . I tohtoročnú prehliadku p resvetl ila 
muzikalita naj mladšieho účastníka-študenta 

2. ročníka z Košického konzervatória Stefa
na Ternóczkcho z triedy pro f. Emíl ie Dzem
janovcj, ktorý patrí k úspechom mladej pe
dagogičky. Je organovým nadšencom. štu
dento m, ktorý po pri muzikalite nezaned báva 
ani techniku. U organistov je predsa v rovna
kej miere nezastupiteľná . To si v plnej miere 
ncosvojili študen ti bratislavského konzerva
tória Marianna Tonkovičová (V. ročník) a 
Roman Szull (VI. ročnfk) z triedy Róberta 
Gráca . Obaja talentovaní hudobníci bojuj ú 
o čo najlepší tvar každej hranej sk ladby. Sú 
ambiciózni. Pokiaľ Tonkovičová maximálne 
doháňa aj technické medzery, Szull akosi ne
nadobudol istotu. S prílišno u bázr1ou až ne
dôvero u v seba pr istupuje ku každej väčšej 
partitúre, čo najviac prezradila inte rpretácia 
Prclúdia a fúgy na B A C H od F. Liszta . 
Tonkovičová zasa našla naj istejšiu pôdu v 
C horálovcj fantázii č. 2 P. Ebena . 

Košice zastupovali popri Tcrnóczko m To
máš Horkay z 3. ročníka a J ozef Bezák zo 4. 
ročníka. Brilantnú prostotu svojho mladuč
kého kolegu nedosiahli . Sú v podstate úplne 
odlišné typy. Si lne fixované na dôkladné 
tlmočenie predlohy, akcentujúc každú myš
lienku bez pokusu o vlastný tvorivý prfspe
vok. Bezák sa snažil , ale určitá neistota pre
zrádza , že sa ešte stále hľadá. Vie , že má sily 
na viac, zatiaľ však nenašiel cestu a spôsob na 
ich využitie. Strat i} uvoľnenosť, u tápal sa v 

detailoch. Pri určitom nadhľade by ma l a mo
ho l uplatniť vlastný názor. 

VSMU zastupoval Peter Relfers z 2. roční
ka triedy dr. F. Klindu a Boris Mfček zo 4 . 
ročnfka triedy odb. as. J . Vl. Michalku. Rei
fe rs patrí k jedi nečným ta le ntom (dúfam, ·že 
n ie kométového typu.) Na Konzervatóriu v 
Košiciach presvedči l každého o svojom ta
lente, zre losti názoru a umelecke j perspektí
ve . Dnes hrá na isto tu , nefixuje text , skôr vy
zdvihuje prednesovú improvizáciu , pričom 
mu uniká disciplína. Bo la v to m pr íprava na 
neďaleký ko ncert O. Messiaena - alebo Rei
fe rs rozmýšľa ako ďalej ... Študentskú časť 
prehl iadky uzatváral Bo ris Míček. Nature
lo m tvor! p ro tipól Reifersa . J e poctivým , am
bicióznym o rganistom, ktorý sa trpezlivou 
prácou prepracoval k najlepšiemu obdobiu 
svojej študentskej e tapy. Náročný repertoár 
-zre jme už dip lomového typu - hral s rozva
ho u, pre mysle no u regist ráciou , skro mnou 
oddanosťou hudbe. Aj gigantickú So nátu 
d mo l o p. 60 Maxa Regera dokázal už spútať 
do vlastného výk ladu . Ciastočne sa ešte musí 
zamyslieť nad celkovou gradáciou , výrazový
mi dokonalosťam i tej to náročnej hudby. Dô
ležité však je, že cíti jej podstatu . 

Býva dobrým zvyko m Prehliadky prizvať i 
dvoch absolventov VSMU a dvoch českých 
kolegov. Tohto roku p rispeli svoj ím názorom 
K. Hanzelová a l . Szabó, z Ciech Miroslava 
Svobodová a Irena C hrípková . Pokiaľ naši 
organisti zaradili do progra mu známe, obo
hrané diela- o krem jed nej časti z Livre d b r
gue O. Messiaena , kto ro u Szabó pozýval na 
projekt ko mpletné ho uvedenia skladateľov

ho o rganového die la na našom pódiu - české 
organistky sa predstavili klasickým repe rtoá
ro m najmä z českej i svetovej tvorby. 

Prehliadka mladých ko ncer tných umelcov 
· - i keď nepatrila k výrazným ročníkom - svo
jou dlhoročnou existencio u v súlade so súčas
nými problémami o ko lo estetickej výcho vy 
poskytla mno žstvo podnetov na zamyslenie . 

ETELA CÁRSK-A-

Zborový 
• v , 

VIanocny 
koncert · 

Sviatočnú atmosféru vianoc o
bohacuje v posledných rokoch aj 
pekná novovzniknutá tradícia via
nočných koncertov. 

ku a výber vianočných kolied J . 
Seidla zaujali úprimnosťou detské
ho prejavu a tvorivým interpretač
ným zanie tením celého telesa . 

Symfonietlou pre veľký orchester 
si Holoubkovo dielo pripomenuli 
poslucháči na koncerte Státnej fil
harmónie s dirigentom J. M. Dob
rodinským (31. 8. Košice a l . 9. 
Bardejovské Kúpele). Hudobné 
vysielanie Cs. rozhlasu v Košiciach 
pripravilo hudobno-slovné pásmo 
autorky J. Bukovinskej, hodnotia
ce doterajšiu tvorbu skladateľa s 
dôrazom na hodnoty najmii v ob
lasti piesrlovej tvorby a hudobno
dramatického umenia. Literárna 
kompozícia aworky tohto článku 
zawela k sk/adateľovm11 jubileu 
pod názvom Hviezdy na vo
dách. Zaoberala sa hudbou i poé
ziou umelca a ich vzájomným 
vzťahom s awentickými vstupmi 
samotného tvorcu. Najzávažnej
šfm podujatím však bola akcia 
Stámeho divadla v Košiciach 17. 
decembra 1988, usporiadaná v Do
me kulttíry R OJ-/ (kde v súčasnosti 

je hlavná scéna SD) - slávnostný 
večer k životnému jubileu zas/. 
um. L. Holoubka. Réžiu celého 
podujatia zverili m ladej režisérke 
Blažene Hončarivovej, scénu rw
vrhol výtvam fk Ján Hončariv, spo
lupracovali choreograf Juraj Goga 
a zbormajsterka Júlia Ráczová. 
Orchester SD striedavo dirigovali 
Rudolf Géri a Ján Drietomský. Na 
programe boli scény z Holoubko
vej opery Sviwnie, v ktorých sa zo 
sólistov prezentovali Jozef Kon
der, Eliška Pappová, Jana flavra
nová, /vera Matyášová, František 
Baltín, Ľudovít Kovács a spevácky 
zbor. Orchestrálne variácie na 
vlastnú tém u choreograficky vtipne 
a pôsobivo spracované J. Gogom a 
prednesené členmi balemého súbo
ru našli aj hudobne zodpovedné 
trašllldovanie v orchestri s domá
cim dirigentom J. Drietomským. 
Hosťujúci Géri presvedčil o svojich 
schopnostiach a jeho účinkovanie 
bolo prfnosom pre prácu súboru. 
Verše Jána Smreka, Jána Kostrrr, 
Františka ŕlečku a L. ŕloloubka 
recitovali členovia činoh ry Ha11a 
Giirtlerová, Milan Antol a Jozef 
Klein -celkove však narríJali koll
cepcirr veťera patetizujúcim výra
zom, ktorý nebol v súlatle s opti
misticky, vrúcne a hudobne profe
sionálne ladeným večerom. Po-

Zasl. um. Ladislav Holoubek na 
slávnostno m večere pri p r íležitos
t i životného jubilea 

Patrf k nim aj via nočný ko ncert 
dvoch amaté rskych zborových te
lies - Bratislavského detského zbo
r u a Ml;idežníckeho zboru Echo 
pri MDKO v Bratislave, kto rý 
koncom roku (18. 12.) prilákalo do 
Moyzesovej siene SF veľký počet 

posl ucháčov . Osemdesiatčlenný 
ansámbel B ratislavského detského 
zboru patr í medzi po predné det
ské zborové telesá a do hudobnej 
h istó rie nášho mesta sa zap ísal 
nielen vyše 25-ročným umeleckým 
pôsobením , ale i úspechmi na do
mácich i zahraničných súťažiach a 
festivllloch. V dra maturgii ko ncer
tu zostavenej z vybraných reperto
árových skladieb telesa domino
vala tvorba starých majstrov, do 
plne ná vianočnými koledami J . 
Se idla . Ko lektív mladých spevá
kov podal na koncerte kva litný vý
ko n. Vo ká lna kult úra zboru pre
zrádza citlivú p rácu s krehkým a 
j edi nečným nástrojo m - ľudským 
hlasom , plast icky kreovaný výraz 
v sk ladbách Brittcna (Proccssion) , 
Lottiho (Vera languorcs nostros) , 
Mo1.ar ta (Ave verum), Pergolesiho 
(Stabat Mater) presvedči li o ume
leckom vklade a zrelosti d irigen
tky a umeleckej vedúcej zbo ru E. 
Sarayovej-Kováčovej , a le i o per
spek tívnosti ďalšieho vývoja a 
zdravom muzikan tskom cíten í 
druhého d irigenta BDZ , posluchá
ča VSMU Ondreja Saraya. Emo
tívne pôsobivá Uspávanka J. Krič-

Druhá časť koncertu patrila ko
le ktívu Mládežníckeho zbo ru 
Echo ; v kto ro m účinkujú vekovo 
sta rší bývalí členovia BDZ. Po 
p rvýk rát sa predstavil bratislav
skej verejnosti na jubilejno m ko n
certe BDZ v r. 1987. Pod vedením 
d irigenta O ndre ja Saraya zbo r 
ko ntinuálne nadväzuje na pôsobe
nie B DZ a zároveň , ako jeden z 
malého počtu mládežn íckych spe
váckych zborov v Bratislave , pod · 
chytáva záuje m a a mbície mladých 
spevákov, ako perspektívne posily 
speváckych zborov dospe lých. 
Mládežnícky ko lektív Echo sa na 
vianočnom ko ncerte p rezentoval s 
d ramaturgicky pestrým progra
mo m prevažne zo zbo rovej tvorby 
ro mantizmu, ale i súčasnosti. 

Stvárnenie sklad ieb tradičného 
zboro vého repertoáru - A. Dvoi'ák 
(Napadly p ísnt\), J . Cikker (Za ho
rami, za dola mi) zaujalo mladis
tvou sviežnosťou výrazu i zvuko
vou vyváženosťou jednotlivých 
hlasových skupín . Sa zmyslo m pre 
citlivo d ife re ncova nú dynamiku a 
predovšetkým zjavno u radosťou 
zo spievania sa vyznačovala inter
pretácia d iela J. Arcadelta (Ave 
Maria) , A. Brucknera (Ave Maria) 
a l. Hr ušovského (Koleda z Ky
súc). Teleso svoj fm výko no m po
tvrdilo ďalšie možnosti ume lecké
ho rastu . 

• ch vatne sa možno vyjadriť o de
centne riešenej scéne, pekných vý
konoch spevákov a tanečn íkov. 
Oceniť treba aj programový bulle
tin s netradičným obsahom -s vy
u ranfm umelcov. O vzťahu k maj
strovi tu hovorili Mária Adamco
vá, Jozef Konder. Gizela Vec/ová, 
Pavol Mauréry, Sergej Kopčák, 

Sním ka : O. Bereš 

všetci, ktorf s umenfm L. 1-/oloub
ka prišli do kolllaktu na scéne ko
šickej opery. 

Prínos a historický výz11am Ho
loubkovho pôsobenia na tejto scé
ne, ale i v kontexte vývoja sloven
skej národnej hudby, zhorbrotila v 
úvodnom slávnostnom príhovore 
aworka tohoto tlánku. 

LÝDJA URBANC/KOVÁ ELEONÓR A KYSELOVÁ HJ 



• Čajkovského Piková dáma patrí k tým die
lam svetovej opernej klasiky, ktoré sú náimu 
opernému návitevníkovi známe skôr z litera
túry o hudobnodramatickom žánri než zo ži
vých javiskových predvedení. Aj keď po Eu_ge
novi Oneglnovi ide zaiste o najhranejiiu Caj
kovského operu, v bratislavskom hudobno
kultúrnom prostredr sa inscenuje pomerne 
málo (v povojnovom vývoji opery trikrát -
1946, 1964, 1989). Je to nesporne ikoda. Ide 
totiž o dielo, ktoré je výrazom Čajkovského 
snahy inovovať operný žáner smerom k hu
dobno-dramatickému vyznaniu. Čajkovskij, 
pochopiteľne, netvorí hudobnú drámu podľa 
Wagnerovho vzoru. Vyrastá z domácej tradr
cie, z vlastnej hudobnej poetiky . 

••••• ••••••••••••• • •••••••••••••••••• 

Pod hudobné nu tudovanle opery sa poclpfsaiiUovský dirigent 
JonasAlexa 

PIKOVÁ 
DÁMA 
VSND Ľubica Rybárska (Liza) a Sergej Larin (Herman) 

Snímky: J ozef Vavro 
·························~ ············· 

Voči realistickému Puškinovmu príbehu s 
romanticko-fantastickými momentami, s 
dusnou a temnou atmosférou , ktorý akoby 
Qripravoval pôdu Dostojevskému, možno 
čajkovského operné stvárnenie považovať 
plným právom za kongeniálne. Jemné nuan· 
sy, ktorými sa libre to líši od Puškinovej pred· 
lohy, ešte posilňujú dramatizmus celkového 
vyznenia a jasnejšie odhaľujú vzťahy medzi 
hudobnodramatickými postavami. Hudobne 
je dielo veľkolepo vystavané, široká škála vý
razovosti , s ktorou čajkovskij pracuje, siaha 
od objektivizujúco monumentálneho výrazu 
až po polohy výsostne subjektívnej reflexie. 
Inscenovanie Pikovej dámy teda nie je ne· 
problematické: vyžaduje vefk(t invenciu a 
koncepčnosť . v oblasti režijnej a scénickej 
prípravy, ako aj schopnosť diferencovane, 
adekvátne a zmysluplne kreovať všetky jem· 
né výrazové polohy partitúry. V neposled· 
nom rade kladie die lo mimoriadne nároky aj 
na hudobné a herecké stvárnenie hlavpých 
postáv. 

Bratislavská inscenácia zaujme, ba priam 
strhne predovšetkým hudobným naštudova· 
nim. Vedenie SND pozvalo na prípravu ope· 
ry litovského dirigenta Jonasa Alexu, ktorý 
dielo naštudova.l s nesmiernou perfekciou, 
štýlovo verne a presvedčivo, výrazovo plastic· 
ky i diferencovane. Je typom dirigenta, ktorý 
prichádza s vyhraneným a jasným názorom 
na dielo a ktorý vie partitúru v pravom zmys· 
le slova oživi ť . Operu kreoval v citlivo vole
ných tempách, jednotlivé výrazové polohy 
vystihol s veľkou presvedčivosťou . Má zmy-

sei pre detail , ako aj pre základné kontúry 
celku a drobnokresb..,hudobnej mikroštruk· 
túry jedinečne sklbil s celkovou architekto
nickou klenbou diela. Orchester SND pod 
Alexovým vedením mal sýty, plný zvuk , tre· 
ba pochváliť najmä dychovú zložku , ktorá 
odviedla spoľahlivú prácu. Potrebný symfo
nický rozmer partitúry výborným spôsobom 
prispel k dramatizmu celku. Bol spoľahlivou 
oporou sólistov a zboru . Jedným slovom -
Alexa primäl všetky zúčastnené hudobné 
zložky k maximálnemu umeleckému nasade· 
ni u . 

Režijne inscenáciu pripravil Branislav 
Kriška . Príbeh (upraveny libretistom, Čaj· 
kovského bratom Modestom) , obohatil o 
niektoré momenty inšpirované Puškioovou 
predlohou (napr. tajuplné postávanie Her
mana pred grófkiným domom) a celkove sa 
snažil stvárniť dielo tak, aby boli vyvážené 
polohy reálneho aj fantastického rozmeru 
príbehu, polohy vonkajšej okázalosti a sub· 
jektívnych stavov hlavným protagonistom 
(napr. v druhom dejstve), ako aj polohy epic· 
kej objektivnostl a reflexívnej subjektfvnosti. 
Na scéne Ladislava Vychodila dominovalo ta
juplné priečelie grófkinho paláca, ktoré ako· 
by pripomínalo scénu z Kafkovho Zámku a 
symbolizovalo určitú majestátnu neprístup· 
nosť spoločenských kruhov, do ktorých sa 
Herman márne snaží preniknúť. Scéna vcel· 
ku podporila realistické rozmery operného 
deja. Citlivo odlťšila jednotlivé prostredia 
pomocou príznačných rekvizít. Jednoznač· 
nejšie azda mohlo byť určené prostredie her-

Mafiozi v Odese 
V septembri minulého roku sa v Divadle hudobnej komédie v Odese us

kutočnila premiéra muzikálu Opera Mafiozo od Milana Nováka. Po brati
slavskej premiére vo februári 1982 uviedlo toto dielo Brno, Praha, Plzeň, 
Sofia a Drážďany. Autorom libreta, v ktorom ide o paródiu na praktiky ta
lianskej mafie, je bulharský dramatik Vasil Stanilov, autorom textov pies
ní v odeskej inscenácii bol mladý moskovský básnik J . Jurčenko. O uvede
nie muzikálu sa zaslúžil hlavný režisér súboru J. Grinipun. Milan Novák sa 
v Odese zúčastnil na posledných skúikach i premiére a rád sa s nami po
delil o získané dojmy. 

"Grinipunove p01latie Mafiozi (pod týmto 
názvom uviedli muzikál v ZSSR) je trochu 
dramatickejiie ako Oravcove (bratislavská i 
sofijská inscenácia). Viac podtrhuje váfne 
momenty, hlavne v monológoch. G rinipun 
pozná mentalitu svojho publika, ktoré od ne
ho čaká vtdy niečo nové, atraktfvne. (Divad
lo v minulých rokoch prekona/o dramaturgic
kú a inscenal nú krízu a bol to práve Grin· 
Ipun, ktorý svojimi inscenáciami vrátil divad
lu jeho niekdajif lesk.) Interpreti- mladí, má· 
lo frekventovan f herci a záro veti výbo m f spe· 
váci- Itudovali Mafiozi s veľkým zaujatím a 
aj pri skúikach bolo vidieť, te sú naozaj spo· 
lutvorcami predstavenia. Mladý choreograf 
G. Kovttm dosiahol to, lo sa mnohým p red 
ním v tomto divadle nepodarilo- roztancoval 

..,\ na javisku vietko, lo malo ruky a nohy. Pred
DL stavenie tak zfskalo na dynamike, l o ocenili aj 

-

odbom íci. Výprava, neobylajne pestré, efekt· 
né a moderné kostýmy, ktoré niekedy v pred
stavení až dominovali, dotvorili atmosféru di
vadla v divadle. 

Hudobné naitudovanie bolo solfdne. V or
chestri je vysoké percento mladých, eite nie 
dostatolne sk úsených hudobn fkov. Podľa 

slov dirigenta E. Vinického mnohf po získan( 
orchestrálnej praxe odchádzajú do opery, a 
tak túto zložku treba neustále doplnať. 

Po generálke sa zii/i llenovia umeleckej ra
dy divadla s novinármi na hodnotiacej bese· 
de, ktorá nebola len zdvoriloslllá, ale aj pole
mická, otvorená, kritická, bez osobných zau
jatostf, s cieľom pomôcť. Reiisér niektoré pri· 
pomienky akceptoval a eite po generálke uro· 
bil v predstaven f urlité korekcie. O muzikál 
prejavili záujem aj v Tbilisi." 

Pripravila: DANA JA KUBCOVA 

ne , v ktorej sa odohráva záver opery. Kostý· 
my Heleny Bezákovej situovali príbeh do ob· 
dobia konca 18. storočia, mali ambfciu byť 
honosné a realistické, ambfcle v§ak zostali 
viac-menej v polovici cesty. Aj choreografia 
Karola Tótha vykazovala určité rezervy. Pa
stierske intermezzo, uvedené v rámci pleso
vej slávy, by malo byť niečím iným , než bež
ným baletným klišé. 

Z predstaviteľov hlavných úloh zaujal pre· 
dovšetkým Sergej Larin - litovský hosť, kto· 
rý naštudoval postavu Hermana. Zdôraznil 
Hermanovu chladnokrvnú vypočítavosť a 
chorobnú ct ižiadosť. Spevácky odviedol suve· 
rénny výkon. Vládne sýtym, pevným hlaso
vým fondom ako aj pomerne širokým rcgis· 
trom výrazových polôh. Bez akéhokoľvek 
zdania únavy, suverénne a presvedčivo spie· 
val túto postavu štyrikrát v priebehu piatich 
dní. Lízu stvárnili tri speyáčky. U Ľubici Ry· 
bárskej treba oceniť koncepčný a premyslený 
pr ístup, ktorý sa prejavil vo vzácnej jednote 
hereckého a speváckeho prejavu . Svojej po· 
stave dala vefký emocionálny rozmer, pre· 
svedčivo a j edinečne odhaľovala jej psychic
ký vývoj , po speváckej stránke stvárn ila Lízu 
sýtym, ušľachtilo znejúcim a výbornou tech
nikou vládnúcim hlasom. Poetlckej~ie a lyric· 
kejšle uchopila póstavu Lfzy Elena Holičko· 
vá, čo vyplýva z charakteru jej hlasu. V po
stave odhalila celý rad pozoruhodných rovín, 
ktoré herecky diferencovane a presvedčivo 
odlíšila. Líza je jednou z prvých veľkých po· 
stáv Dagmar Livorovej. Speváčka jednoznač· 

ne potvrdila svoje vokálne kvality ako aj O· 

právnenosť nádejí, ktoré sa k nim vzťahujú . 
Postavu grófky naštudovali Ida Kirilová a 

J itka Zerhauová. Oba výkony možno pova
žovať za esteticky rovnocenné. Kirilová pred· 
stavovala dramatickejšie poňatú postavu, 
Zerhauová sa s úspechom pokúsi la o hereckú 
realistickú drobnokresbu grófky. Ich spevác
ky prejav bol nanajvýš sugestlvny, drobné 
odlišnosti v kreovaní postavy vyplývali z ich 
Individuálnych daností. Szílcsov Tomskij 
upútal expresívnym podaním a širokým dia· 
pozónom výrazových i hereckých nuansov . 
Tomskij Františka Cabana mal všetky atribú· 
ty ruského šlachtického elegána, bol drama
tický, avšak výrazovo jednostrannejší. Na 
postavu kniežaťa Jeleckého, ~ymbolizujúcu 
vznešenosť a dôstojnosť ruského aristokrata , 
neboli predsa len dostatočne herecky sebaistí 
Ján Ďurčo aj hosťujúci Peter Šubert. Dvoj· 
postavu Paliny - Milovzora stvárnila Jitka 
Saparová, jemne , hudobne kultivovane, v 
pastierskom intermezze so správnou mierou 
štylizácie. Menej sa v tejto úlohe darilo Mar· 
te Nltranovej . Svoj výstup v pastierskom in
termezze, žiaľ , pochopila ako bufózny mo· 
ment , čo je proti duchu diela. V ďalších po· 
stavách treba oceniť josefa Ábela, JurajaOniš· 
čenka, Gustáva Pappa, Jaroslavu Sedlái'ovú, 
Ninu Hazuchovú a ďalších . 

Celkovo možno uvedenie Pikovej dámy 
hodnot iť ako šťastný dramaturgický počin , 
dop!ňaj úci pomerne skromný zástoj ruskej 
opernej klasiky v súčasnom repertoári SND. 

MILOS LA V BLAH YN KA 

Záber z predstavenia Novákovho muzikálu Mallozl v Odese 
Snímka: a rchív HŽ 



V dnd nom čísle uzatvárame anketu, v ktorej sme sa obráti
li na popredné osobnosti nášho hudobného života s otázka· 
mi: 
l . Čo očakávate od no,·ého roku 1989 v živote nášho zväzu, ako 
by sa mali podľa vášho názoru premietnuť v praxi idey pr~ 
stavby do nášho hudobného žimta? 
2. Ktoré hudobné diela, interpretačné výkony, muzikologické 
diela či udalosti doterajšieho povojnového vývoja našej hu· 
dobnej kultúry zanechali vo vás presvedčenie trvalých hod
nôt, inšpirujúcich podnetov posúvajúcich náš hudobný vývoj 
dopredu a zaslú:Ua si sústamejšiu pozornosť koncertných 
umclcO\', muzikológov, hudobných inštitúcií, vydavatefstiev a 
pod.? 
3. Ako zaobchádzame s dámou i nedám ou minulosťou našej 
hudby? V čom sú rezervy, biele miesta a čo čaká na urýchlené 
riešenie? 

* 
TIBOR SEDLICKÝ, muzikológ 

l ) Očakávam , že v roku 1989 si náš zväz konečne uvedomí, 
akú úlohu pri propagovaní diel slovenských hudobných skla
date ľov zohráva školská (i mimoškolská) hudobná výchova a 
predovšetkým uči te ľ hudobnej výchovy a že prehodnotí voj
doteraz zviičša negatívny postoj k požiadavkám všeobecných 
pedagógov, najmä čle nov Z SSKU. 

Ideu prestavby si predstavujem napr. tak, že v rámci .. glas
nosti'· sa naša hudobnopedagogická verejnosť dozvie, prečo 
z::nikla Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu. prečo 
sme 5 rokov po jej zrušení stagnoval i {1982-1987), prečo nová 
Slovenská hudob ná spol očnosť nemá vo vedení ani jedného 
všeobecného hudobného pedagóga. Bol by som rád , keby sa 
na stránkach HZ objavili i tie člá nky , kto ré mi redakcia v súvi 
slosti so zrušením SSl-I V (Otázniky oko lo zrušenia SSl-IV) ne
uve rejnila a vnít ila. Aby vyšlo konečne najavo. kto zavin il nic
koľkoročnú stagnáciu hudobnopcclagogického života na Slo
vensku (kým v CSR - i čo sa týka zahraničn ých stykov- priam 
prekvital!). 

2) Nccftim sa povolaným hodnotiť hudobné diela a interpre
tačné výkony. myslím si však. že v edičnej oblasti by sa popri 
prcpotrcbných monografiách koncertných umelcov, dirigen
tov a zbormajstrov (V. Cížik) mala spracovať i publikácia o 
hudobných pedagógoch. ktorí: a) pôsobili , resp. pôsobia na 
umeleckých školách; b) vyutovali (vyučuj (t) hudobnú výchovu 
na vysokých školád t pedagogického zamerania a na stredných 
pedagogických školách (pravda, pokiaľ dosiah li významné vý
sledky v práci pedagogickej , publikačnej. orga nizačnej a pred
náškovej). 

T reba tiež ~pracovai pod robné dejiny hudobnej výchovy. 
hudobného ~kolstva, ako aj deji ny zborového spevu na Slo
vensku. 

3) Dosi;l\' ~ nh.: holi vcl'mi rnacošskí k hudbe našej minulosti . 
Je pot rebné. aby sme na vianočných koncertoch nehrali len 
Rybovu omšu Hej . mistrc! , a le aby sme sa oboznámili aj so 
sak rálnymi ~klad ba mi J . Egryho. J. L. Bellu . M. Schneidra
Trnavského a skladate ľov minulých s toročí . 

* * 
AlFRÉD ZEMA OVSKÝ, skladatel' 

l) ZSSKU a) Výrazne.: zlepši ť záujem o prácu výboru u č le
nov v KP ZSS KU 
b) V rámci NS I-1 pr i pravi ť koncerty aj v krajoch a to: 
l ) z komo rnej tvorby pre de ti a mládež CŠU 
2) zborové koncerty s te lesami zué 
3) prehrávky s výkladom HIS 
c) Je nutné sta ral' sa o do riešenie mívrhu Predsedníctva 
ZSSKU z jítna 1985 na MS SSR vo veci vytvorenia zbormaj
strovskej triedy na konzervatóriách v záujme rozvoja zborové
ho interpre tačné ho umenia a zborovej tvorby. 
d) Presadzoval' nahrávanie zborovej tvorby v Cs. rozhlase a te
levízii. Propagovať tento žáner najmä s prihl iadnut ím na ob
lasť ZUC. V to mto smere je ncclo tatoéná najmä činnost' SFZ. 
e) Zakt ivizova i a posúriť riešenie HY a roz~íri ť hudobnú a es
tetickú výchovu až clo 3. ročníka stredných škôl. S tým súvisí 
aj modernizácia učebných osnov ZŠ . 
f) Obnoviť Edíciu zborového spevu vo vyclava tcl'stvc OPUS 
(rad detských a rad miešaných zborov) z domácej a svetovej 
tvorby hlavne pre potreby ZUC. 
g) Dai podnet na zaradenie pravide lnej kultú rnej rubriky v 
hlavných spravodajských rcläciách rozhlasu a televízie. Rozš í
riť krajskú hudobnú spravodajskú reláciu . 1-Iuclobnä re lácia 
vysielaná Ix týždenne v krajskom vysie laní by bola aktuali zač

ne presvedči vá a účinná . 
h) Zvcl'adiť a rozšír i ť možnosti nn štúdiové nahrávanie umelec
kej hudby v Banskej Bystrici. Je nutné. aby sa aj televízia pre
orientovala s vličšou pôsobnost'ou a právomocou v umeleckej 
sfére na ob lasť vážnej hudby. 
i) Starostli vosť o hl boký spo ločenský a všcl'udský zmysel hu
dobného živo ta sa prchlbi jedine tým, že v kraj skom meste. v 
ktorom je vysoká škola. ·opera (v pláne je výstavba novej bu
dovy opery a koncertnej siene). rozhlas. ĽŠU. Slovkoncert , sa 
vybuduje aj konzerva tórium , perspektívne s najširším študij 
ným plánom. 
j ) Eliminovať prcbujnelé vysielanie populárnej hudby v roz
hlase a naj mii v te levízii na roLumnú mieru a podriadil' ho este
tickým a hudobným kritériám. Pripustiť výlučne kvalitný hla
sový a pohybový prejav. cbude od veci , ak sa načrtne škodli
vo t' decibelov v cl isco-proclukciách na psychiku a sluch . 

2) Skladate lia: Vl. Godár. H. Domanský. L. Burlas , I. Hru
šovský. M. Novák. 
Interpreti: M. Vach , P. Procházka , L Rajter (viď záver) 
Muzikológovia : .. Slovenská huclobmí tvorba" - vydai prepra
cované vydanie knihy asi z r. 1964 a doplniť po súčasnosť . 

3) Archívne hudobné objavy minulosti sprístupniť vo Fontes 
napríklad: Egry. I Iiray a mnohí ďa lš í. Inštrumentálna a zboro
vá tvo rba. 
Ďa l ej : M. Schneider-Trnavský. M. Moyzcs. V. Figuš-Bystrý. 
J . L. Bella (komorná a zborov{\ tvorba). 

Na urýchlené riešenie: 
L) Požiadať dr. Raj te ra o napísanie spomienok na jeho ume
leckú dráhu a myšlienok o dirigentskom umení. Zabezpečiť 
nemeckú koedíciu . 
2) Otvoriť zbon najstrovskít triedu ako samostatnír disciplínu 
na konzervatóriách. 

* IRIS SZEGHYOV Á, skladateľka 

l ) Najprv k tomu . čo by sa vo zväzovom živote mohlo a ma
lo z lepšiť . Uvediem dva problémy. ktoré osobne pokladám za 
najdôležitejšie : 
a) Pre kvalitnú orga nizačnú prípravu a zabezpečenie umelec

kých akcií zväzu malo by sa na zväzovej pôde utvori ť špe
ciálne oddelenie, zaoberajúce sa výlučne prípravou koncer
tov, prehliadky SH a ostatných umeleckých a muzikolo
gických podujatí. Prospelo by to zaiste tak členstvu. ako i 
verejnosti . Riešil' by sa mal i predovšetkým také veci. ako je 
zabezpeče nie účasti na koncertoch (z lepš i ť propagáciu. 
skvalitnil' drama turgiu - h l'ada ť ich nové formy), obnovenie 
repríz koncertov NS I-1 v slovenských mestách. rozšírenie 
kontaktov s českými partnermi . atď. 

b) Ak naozaj chceme .. glasnosť" aj vo zviizovom živote, mala 
by sa prejaviť predovšetkým v zlepšení informovanosti 
členstva o vn(rtrozväzových zá ležitostiach. 
-zápisnice. alebo aspo i\ zhrnuti a najpodstatnejších bodov . 
stanovísk a návrhov zo za~acla n í všetkých komisií pracujú
cich pri zväze by mali byť čle nom zväzu vol'nc k dispozíci i 
(napr. niekde k nadhliadnutiu ). alebo by mal o nich po
drobne referovať spravodaj Informácie (uviesť. čo sa už ko
nalo, je nekonštruktívne a nedostačujúce) . 

A teraz k tomu . čo od zviizového života naozaj neočakávam . 

no čo. žia l' . zdá sa byť v niekto rých smeroch už tvrdou real itou: 
c) Nemali by sa predovšetkým odbúravať akcie, ktoré sn už 

osvedčili , získali si tradíciu i svoj okruh záujemcov- my
slím tým konkrétne na zachovanie aspor' približne toho 
priestoru pre mladých interpretov a skladateľov v rúmcr 
zväzovej pôdy. ktorý doposia!' mali. Ako sme sa totiž clo
zvedeli v súvislosti s reorga nizáciou ko ncertov v Mi rbacho
vom paláci. poče t zväzových koncertov síce 5tLr pol z ô~mich 
na desať . no č lenovi a Kruhu mladých interpretov dostali z 
toho namiesto pôvodných siedmich iba jeden koncert a my, 
členovia Kruhu mladých sk ladateľov. sme prišli aj o ten je
diný koncert . ktorý sme tam mali. Nechcem byť iron ická, 
ale to je tá všeobecne proklamovaná .. zelcn{r mladým'·? Ak 
áno, tak potom chápanä naozaj veľmi svojsky. 

2) 3) Trvalých hodnôt ·vzni klo v našom povojnovom hudob
nom živote zaiste nemálo, o tOm nie t pochýb. Myslím. že ne
má zmysel tu konkrétne menovať umelcov. die la či výkony. tie 
.. naj" sú odbo rnej verejnosti všeobecne známe a ''ou všeobec
ne prijaté. Skô r k tomu. čo ma páli. Najväčšie rezervy a biele 
miesta našej hudobnej kultúry vidím v nedostatočnej in formo
vanosti verejnosti o dianí v našom hudobnom .livotc . v slabej 
propagácii našej súčasnej hudby in te rpretmi (mimochodom . je 
to už roky pohyb po začarovanom kruhu - interpreti ju nechcú 
bežne repertoárovo hrával. odvolávajúc sa na publikum č i or
ga nizáto~ov. ncuvedomujúc si. či ·nechcejúc si uvedomi ť. že 
vkus publika je predsa aj v ich ru kách a tradovaný .. argument" 
je len umelo udržiavaný mýtu~. ktorý možno skutočnou kvali· 
tou keclykol'vck vyvrátiť) . publ icistami, kritikmi. inštit úciami 
tak doma . ako i v zahra.n ičí, v zlom systéme hudobnej a este
t ickej výchovy na školách. v zanedbaní ci tovej výchovy v rodi
ne. Robiť umenie pre vlastných rodinných príslušníkov a 
hfstku odbo rníkov je síce pekné. a le môže si naša kultúrna po
litika dovoliť takýto luxus? Urýchlené riešenie si teda žiada v 
našom hudobnom i celom kult úrnom živote, ž.ia l', temer všet
ko. dôležité je však vôbec problémy chcici vidieť . začať o nich 
hovoriť. no naj mii - zača i kona i. 

AlEXANDER MÓŽI, muzikológ 
l ) Proces demokratizácie hudobného života vstupuje clo 

kval itat ívne nového obdobia. v ktorom sa črtaj ú viičšic mož
nost i približovania výdobytkov svetovej a domácej hudobnej 
kultúry širokému okruh u poslucháčskej vcrej no~t i. Na tej to 
ceste za adresá tom hodnotného umenia treba odstrán ii reálne 
existujúce i potenciálne prekážky. 

Umelecké a kultúrne hodnoty sú často fi nančne a ekonomic
ky nevyčíslitcl'né. pre to aj v tomto štádiu procesu demokrati
zácie nemožno stava l' clo popredia utili tárne ekonomické uka
zovatele pred samotnými výsledkami šírenia, popularizácic a 
osvojovania umeleckých hodnôt. Oclstraiíovanic medzič l á nku 

v organi začnej štruktúre umeleckého života môže mať žc latcl'
ný vplyv na promptncjšie fungovanie organizmu koncertného 
života. užší kontakt umelcov posl ucháčm i a včasné reagova
nie na potreby spoločenského života . čo v neposlednom rade 
prinesie aj vý ledky v oblasti intenzívnejšieho využi tia pracov
ných síl. 

2) Kvalitu nášho hudobného života posúvajú clo novej rovi
ny výsledky tvorivej práce č lenov ZSSKU vo všetkých troch 
oblastiach ich pôsobenia. Ko ncertní umelci, odchovanci našej 
Vysokej školy múzických umení a konzervatórií. sú na špičko
vej sve tovej úrovni . čo ešte nevie pl ne oceniť náš domáci náv
števník koncertných podujatí. Zvlášť poteši t eľný je vznik no
vých umeleckých telies venujúcich sa pestovaniu starej hudby. 
Týmto činom splácame dlh našej a svetovej hudobnej kultúre 
a stávame sa sebest ačnými asp01í č ias točne aj na tomto poli. 

Našu muzikológiu obohati lo v poslednom čase viac titulov 
pôvodnej domácej odbornej literatúry. čo vytvá ra zák lad pre 
ďalš ie budovanie tohto vedného odboru. Kvali fi kovaná mladá 
generácia aplikuje získané muzikologické poznatky v prax i a 
vytvára potrebné spojenie výdobytkov vedy s potrebami spo
ločnost i v oblasti hudobnej kult úry. Vydávanie pramcnnej hu
dobnej literatúry má vplyv na obohatenie ná~ho koncertného 
života o pamiatky našej hudobnej minulosti . a tomto poli 
sme však stále iba na začia t ku nastúpenej cesty. 

3) Veľkolepo koncipovaný dlhodobý projek t ' názvom Slo
venská hudba. jej minulosť a prí tomnosť začal pred rokom ob
javným koncertom z diela P. 13ajana. Po ro ku však zisťujeme. 

že kul túrna ve rej nosť je málo informova ná o tom. čo sa v tej to 
oblasti pripravuje a aké sír perspektívy realizácie zámerov pro
jektu . Našej hudobnej minu losti zostávame dlžníkmi v oživo
vaní množstva cennej hudobnej li tcrat(rry potrebnej k vytvára
niu vedomia historickej kontinuit y a národnej identity. 

Verej nosi víta za loženie Združenia pre starú hudbu pri Slo
venskej hudobnej spoločnost i ... Bezprízorná" však zostáva 
nacľa lcj hudbn fo lkló rneho žánru. ktorá je z hľad iska národnej 
kultúry omnoho vzácnejšia. swršiil a predsa doteraz ponccha
ná iba na bcdräch amatérskeho muzicírovania bez profesionál
nej inštitucionálnej starostlivost i o výchovu interpretov, skla
da tc l'ov a organizáciu hudobného života v tejto oblasti. 

* 
STAN IS lA V HOCHEL, skladatel' 

l ) Od nového roku 1989 v živote ZSSKU očakávam , že pri
nesie aspoň toľko pozi tívnych výsledkov prítcc v oblasti kla
clatcfske1. i nterpret ačnej i muzikologickej. ako preclchádzaj.ú
cc roky. Privítal by som. keby sa v zmysle ide í prestavby zvýši
la v prax i pohotovosť a ak tu á l nosť v informova ní č lenov zväzu 
o dianí v tejto organizácii i mimo nej. Veď interné periodikum 
INFO RM ÁCIE. vydávané v spolupráci so SHF. často in for
muje o niektorých udalostiach prakt icky až so spätnou plat
nosťou . Z:a pozitívny krok považujem zavedenie rubrík .. z ro
kovani ::t UV ZSSKU" a .. Sprúvy z činnosti SI-IS'· na stránkach 
Hudobného života. 

2) Neodvážim sa menovať konkrétne die la z oblasti sklada
teľskej a muzikologickej, či interpretačné výkony, ktoré sa mi 
javia ako trva lé hodnoty nášho doterajšieho povojnového vý
voja hudobnej kultúry. nakoľko ich je také množstvo. že to 
rozsah te jto ankety jeclnoclucho nedovoľuje. Vôbec nic je zve
l ičené tvrdenie. že slovenská hudbn za posledné štyri desaťro
či a urobila taký krok vpred. aký prak ticky v povojnovej Euró
pe nemá obdobu. Sme na to lu·cl í, ale súčasne to zaväzuje .. . 

3) Ako väčšinu členov zväzu a súčasne hudobného pedagóga 
ani mňa nenecháva l'ahostajným ~tav. v akom sa momentálne 
nachádza hudobnosť nášho národa. Vecf nemalé dávnejšie i 
s Crčasné hodnoty našej hudobnej kultúry nemôžu byť predme
tom záujmu len (rzkcho okruhu zasvii tcných. mal i by byť clu
chovným majctkonr čo najši rších vrstiev našej spoločnosti . 
Cosi z chýb, ktoré v tej to oblasti vznikli zrušením hudobnej 
výchovy na školách. sa v posledných rokoch zača lo naprávať. 
av~ak súčasný stav ešte ani zďaleka nic je uspokojivý. Priemer
ný, naj mä mladý č lovek. mal by dnes pociiova i podobnú túžbu 
po poznaní tvorcov a interpre tov vážnej hud by. ako je to v prí
pade spevákov č i skupín z populá rnej hudby. Vel'mi by som si 
želal. aby tento stav raz nasta l. i keď som si vedomý. že dosiah
nu ť ho vôb.:c nic je rahké ani jednoduché. 

* 
TEODOR LlľTAK, muzikoló~ 
l) Nielen v novom roku 19R9, ale aj v ďa lš ích rokoch zložitej 
cesty presadzovania idey prestavby do nášho hudobného živo
ta očakávam , že sa urobia (tči n né opatre nia na skvalitnenie 
krit icko-rcccnznc.:j či n nosti o hudobných podujatiach uskutoč
nených v regióne východného Slovenska. najm;i v jej metro
pole. v Košiciach. Tieto opa trenia zo strany tvorivej komisie 
pre teóriu a kri tiku mali by smerovať k vytvá raniu vhodných 
podmienok pre túto náročnú prtícu a tiež k usmerňovaniu mla
dých kri tikov k tomu. aby ich hodnoti ace články v dennej i od
bornej t lač i boli zbavené zbytočných nič nchovoriacich fráz. 
často nevystihujúcich sk utočné i n terpretačné výkony hudob
ných telies. sólistov a d.irigcntov a ich umelecký prínos pre 
koncertný život v danom regióne. Ďa lej si želám ďa lš ie zlepšo
vanie si tuítcic v oblasti hudobnej výchovy n'a základných ško
lách, ich lepšie matc.:riálnc vybaven ie a zavedenie este tickej či 
polycstctickcj výchovy na gymnáziách a stredných odborných 
Skolách. 
2) Siroká škála tvo rivých ak tivít našich sklaclatcl'ov. interpre
tov a rn uzikológov v povojnovom vývoji našej hudobnej kultú
ry dosiahla mnohé zaslúžené ocenenia nielen u nás doma , ale 
aj v zahran ičí. Uvedenia významných diel národných umelcov 
E . Suchotía. A. Moyzesa, J. Cikkera, D. Karclo~a. O. Feren
czyho, zaslúžilých umelcov L. Burlasa, I. Zeljenku. I. Hrušov
ského. ako i J . Malovca , V. Godára. T. Salvu a ďa lších , dali 
slovenskej hudbe nielen európske, ale i svetové parametre. Za 
posledných cca pi.it n ásť rokov veľmi výrazne posunuli vývoj 
dopredu naši koncertní umelci - speváci . inštrumentalisti i di 
rigenti. z ktorých mnohí na čele ~ ná rodnými umelcami P. 
Dvorským. B. Warchalom , L. Slovákom. zaslúži lými umelca
mi P. Topcrczcrom. M. Lapšanským. J . Sokolom, P. Michali
com. B. Rcžuchom. O. Lcnärdom svoj imi umeleckými výkon
mi dosahujú sve tové parametre a súčasne šíri a dobré meno 
nášho umeleckého školstva. Trošku menej priaznivá je situá
cia v oblasti muzikológie. kde paleta špičkových vedcov sa zu
žuje iba na niekoľko málo osobností - J . Kresánek. R. Ryba
nič. O. Elschck. E. Zavarský a L. Burlas. V tejto oblasti má
rne ešte éo doháiíať. aby sme sa vy rovnali európskej špičke . 
C::tk:l nás tu ešte ve ra prľtcc na odkrývaní bielych miest našej 
hudobnej ku lt úry. čo iste bude zauj ímavé i z hl'acliska doplne
nia širokého spektra poznatkov o celoeurópskom hudobnom 
vývoj i. 
3) Edičné plány nášho hudobného vydavateľstva dosť maco~-
~ky ~a správajú k skladatcl'skému odkazu najstaršej generá-
cie slovenských skladatcl'ov (J. L. Bella. V. Figuš-Bystrý. 
M. Moyzcs a najmii M. Schneider-Trnavský). Oprot i iným su
sedným štátom si lne zaostávame vo vydávaní monografií o na-
šich popredných skladatclóch a in terpretoch. Podobne chýba-
jú aj synte tické did a ~pedagogickým zameraním ako sú napr . 
Dej iny slovenskej hudby a novšie spracovanie dejín ~vctovcj 

hudby. prístu pné i širokej verejnosti. Propagácii slovenskej 
hudby prospel i by napríklad aj cyklické hudobno-výchovné re-
lácie s rozborom skladieb, vysielané v rozhlase alebo v te levízii, 
ktorých textová časi i s notovými príkladmi by sa mohli simul-
tánne vydávai aj knižne . ako 10 už dávnejšie robia naši maďar-
skí kolegovia . Uvedené problémy úzko súvisia so spomínanou 
málo rozvinutou ak tivi tou našich muzikológov. ktorým chýba . 
Ldravá ct iž iado~t' núj sť nnvé formy ~íren ia a propagácie ume- HŽ 
leckých hodnôt našej hudobnej kult úry. 



~Anke'ta 
EVA MICHALOV Á, muzikologička 

l ) Cinnosť ZSSKU je určená úlohami z posledného zjazdu , 
ktorých splnenie výrazne posunie vyššie aktivitu všetkých j eho 
zložiek. Naviac - zväz svoju činnosť rozšíril o pôsobenie Slo
venskej hudobnej spoločnosti , ktorej je ideovým garantom. 
Táto nová ustanovizeň vlastne prepo juje činnosť zväzu na širo
ký okruh záujemcov o hudobné umenie, a tým pre ňu vytvára 
pôdu v oblasti šírenia hudobného umenia. Od kvality činnosti 
oboch inštitúcií možno očakávať pozitívne hodnoty vo zveľa
ďovaní našej hudobnej -kultúry. 

Pre prácu všetkých zložiek zväzu je nevyhnutná vzájomná 
spolupráca , informovanosť, otvorenosť, čo napomáha k pre
hlbovaniu jej kvality. Dialóg medzi tvorcami , interpretmi a 
kritikmi by mohol byť v súčasnosti na stránkach Hudobného 
života jednou z aktuálnych foriem konfrontácií riešení spolo
čenských problémov, pre tože hudobná kritika je niekedy .,sám 
vojak v poli", vzhľadom na svoj profesijný profil. Nemuselo 
by ísť o jednotu názorov , ale o vzájomné poznanie nárokov na 
hodnoty a kritériá umenia. Tie to tvorivé rozhovory by niesli v 
sebe ducha súčasnosti , boli by ozvenou doby, ale súčasne by 
poslúžili budúcnosti ako poznávací dokument. 

2) Celý povojnový vývoj našej hudobnej kultúry je vo svo
jom komplexe nezvrátiteľným , vývojaschopným a pozitívnym 
faktom, ktorý je poznatefný a nemožno ho obchádzať. Naša 
slovenská hudba zaznamenala vo svojom vývine rad vzácnych 
diel, ktoré rozšírili hudobné vedomie domácej i zahraničnej 
verejnosti a nemožno nebyť hrdý na tie to úspechy. Die la ná
rodných umelcov E. Suchoňa , J . Cikkera , A . Moyzesa, z 
mladšej generácie L. Burlasa , O . Ferenczyho , M. Nováka , I. 
Zeljenku , či V. Godára, J . Beneša , V. Kubičku a mnohých 
iných patria k profilujúcim v našej tvorbe, spolu s menami na
šich koncertných umelcov, zásluhou ktorých sa dostali k svo
jim adresátom. Nie je možné spomenúť všetky mená a ich zá
sluhy na obohatení slovenskej hudobnej tvorby, ale súčasný 
rozvinutý hudobný život napovedá dostatočne o ich kvalite a 
umeleckej hodnote. V oblasti teoretických prác oceňujem sku
točnosť, že máme dobrých odborníkov- muzikológov, ktorí 
kvalitne doká:tali zaplniť prázdne miesta našej muzikológie 
hodnotnými teoretickými prácami ( J. Albrecht , Ľ. Ballová, 
N. Hrčková , L. Burlas, S. Burlasová , R. Rybarič, T. Ursínyová , 
I. Vajda a predovšetkým kľúčové práce J . Kresánka a O. E lsche
ka). Prínos všetkých do rozvoja našej hudobnej kultúry sa sťal 
prepotrebným mate riálom k poznaniu našej hudobnej minulosti 
i k pestovaniu nášho kultúrneho povedomia. 

3) Pri všetkých úspechoch súčasnosti sa mi zdá, že k našej 
hudobnej minulosti sa ešte stále správame macošsky . Poznám 
to najviac na našej mlá_deži, ktore j málo hovoria mená našich 
priekopníkov hudby {M. Moyzes, V . Figuš-Bystrý , M. Schnei
der-Trnavský) . Ž iadalo by sa vytvor iť edíciu {alebo antológiu) 
hudobnín týchto tvorcov, oživiť inte rpretáciou a spristupniť ju 

. všetkým k poznaniu a hodnoteniu našej hudobnej minulosti. 
V súčasnosti nemožno donekonečna interpretovať len minulé 
poznatky a hodnotenia. T reba ich vo svojom vývoji znovupo
znať , v kontexte k dnešku prehodnotiť ich pozitívny prínos. 

Ako hudobný pedagóg výrazne pociťujem nedostatok štú
dií , monografií , odborných pohľadov na slovenskú hudbu. 
Chýbajú profily skladateľov (spracované aj pristupnou, popu
lárnou formou) , chýbajú nahrávky tvorby našich súčasných 
skladateľov, naj mä pre pedagogické účely. Tento nedostatok 
sa výrazne prejavuje najmä u mládeže a publika mimo centra, 
kde často poslucháči roky nepočúvajú symfonický koncert na
živo , o interpretácii súčasnej hudby nehovoriac! Možno by stá
lo za úvahu tento nedostatok hudobnej literatúry pre pedago
gické -účely riešiť tým, že by Slovenský hudobný fond zriadil v 
krajských sídlach svoje špecializované ponukové strediská 
(alebo predajne) , kde by učitelia i žiaci (aj z ĽSU a osvetových 
kurzov) mohli byť nie len informovaní čo SHF zo slovenskej 
tvorby vydal, a le mali si možnosť aj notový, resp. hudobný ma
teriál - mg pásky- z tvorby našich skladateľov zakúpiť. Zlepši
la by sa tým nie len propagácia slovenskej hudby, a le záujemci 
by sa dostali priamo k in fo rmáciám a hudobným materiálom , 
ku ktorým je niekedy "z vidieka" dlhá cesta. 

* * EGON KRÁK, muzikológ 

l ) Neviem, čo by som mal očakávať od roku 1989. Naša spo
ločenská situácia má však celý rad charakteristických prejavov 
a znakov, domnievam sa teda (vychádzajúc z úvahy o nich) , že 
ma sled principiálnych zmien pravdepodobne nečaká. Ale kto
vie? Nie som prognostik, ani futurológ. Na upresnenie: odbo
čím trochu (naozaj len trochu , pretože som presvedčený , že ži
vot zväzu neoddelite ľne súvisí s premenami spoločenského ži
vota) a dovolím si začať najprv všeobecne . Všimol som si je
den súčasný jav, ktorý s úvahou o budúcom roku a vôbec s 
očakávaním toho , čo príde, možno úzko súvisí: mnohí ľudia
vzdelaní, nadaní a pracovit í, akoby strácali pocit občianskej , 
sociálnej i morá lnej istoty - a to práve teraz, keď ho zasa mno
hí akoby zázrakom nachádzajú. T ieto isto ty strácajú dokonca 
i tí , ktorí si mysleli , že ich u nás stratiť nemožno ... Nemám na 
mysli teraz iba situáciu v našom hudobnom živote- v súvislosti 
so Zväzom slovenských skladateľov a koncertných ume lcov tre
ba povedať , že funguje ako súčasť celospoločenského organiz
mu, takže zmeny alebo zachovanie určitého stavu jeho štruktúry 
budú s veľkou pravdepodobnosťou takmer vždy odrazom zmien 
či zachov?nia určitého stavu nadriadených orgánov. Toľko k 
zväzu. 

Co sa týka druhej časti prvej o tázky som toho názoru, že ru
dia ako ja nie sú za súčasného vývoja našej spoločnosti kompe
tentní na ňu odpovedať - možno pre to, že cítim mie ru vzájom
nej súvislosti medzi naším hudobným životom, dianím v kultú
re všeobecne, vývojom vnútornej i zahraničnej politiky, eko
nomiky a pod. Neviem si skutočne dosť dobre predstaviť prak
tický priemet ideí prestavby do nášho hudobného života bez 
toho , aby mi pritom okamžite pred zrakom nevyvstal systém 
prepojenia kultúry s politikou a ekonomikou. Odpovedať na 
túto otázku sú podľa môjho názoru povinní všetci zodpovední 
verejní činitelia , zapojení do akt ívneho riadenia našej kultúry 

wň i politiky, a tí , čo v praxi uplatňuj ú zásady kultúrnej politiky. 
JIL, Oni v pravom zmysle slova riadia a modeluj ú najmä dimenzio-

nálne obraz našej kultúry , ako vysvitá napokon nie len z línií 
zjazdov strany, ale pochopiteľne i zjazdov umeleckých zväzov 
a v neposlednom rade i zo správ, uznesení, príhovorov, referá
tov, úvodníkov, re lácií i diskusií publikovaných v tlači, alebo 
odvysielaných v masovokomunikačných prostriedkoch . Uve
diem niekoľko príkladov, ktoré sú len skromným príspevkom: 
V 24. čísle H Ž vyšli niektoré myšlien~y zo správy Predsedníc
tva ÚV KSS, prednesenej 17. X. 1988. H ovorí sa v ňom na
príklad o nadväznosti "na výsledky, ktoré sme dosiahli vo vyše 
štyridsaťročnom kultúrnom rozvoji našich národov a národ
ností". Ak má nadväznosť na výsledky štyridsaťročného kul
túrneho vývoja byť jedným z pevných miest súčasnej kultúry, 
tak o ich pevnosti úprimne pochybujem. Alebo tomu mám ro
zumieť tak, že v obdobiach, ktoré týmto štyridsiatim rokom 
predchádzali, nenájdeme nič kultúme? Alebo proste takto: 
hodné nadväznosti je iba to, čo vzniklo počas uplynulých šty
ridsiatich rokov? V októbri minulého roku sme po prvý raz po 
dlhej dobe (pokiaľ siaha moja približne 25-ročná pamäť) oslá
vili výročie vzniku Ceskoslovenskej republiky- pri tej prfleži
t..:Jsti bol inšta lovaný pomník . Prečo potom ale hovoríme iba o 
štyridsiatich rokoch vývoja našej kultúry a ešte i o nadväznos- . 
ti. .. ? S radosťou som prijal slová: "Pokiaľ ide o stranícke ria
denie kultúry, naše slovo je aj v tejto veci jasné: sme za rozvoj · 
kultúrneho života, za tvorbu nových hodnôt na širokej báze . 
Sme za maximálne demokratické ovzdušie a j v oblasti umenia 
a kultúry ... " V súčasnosti však vyvstal malý problém - penia
ze. Rozvoj kultúrneho života sa dostal do veľmi nevýhodného 
vzťahu k ekonomike , faktorom jeho existencie . Nie som eko
nóm, ale mám isté pochybnosti o zavádzaní princípov samofi
nancovania do kultúry - podobné pochybnosti by sa ma asi 
zmocnili , keby sa tieto princípy uplatnili napr. v školstve , 
zdravotníctve... Rovnako sa musím pozastaviť pri slovnom 
spojení "maximálna demokracia". Ozaj , existuje maximálna , 
alebo minimálna pravda? O tzv. demokratizácii hovoril Ľ. Fel
dek v besede k 20. výročiu vzniku našej federácie: "Zaznieva 
z neho (zo slova demokratizácia) smutné priznanie. Veď načo 
by bola demokratizácia, keby bola demokracia? Dom demok
racie by nebolo treba stavať , keby stál. " (LT II , č. 3 s. 14) . A 
na záver ešte k prvej o tázke jeden citát zo spomínanej správy: 
"Boj o socialistický charakter umenia a kultúry je trvalým pro
cesom, ktorý strana riadi a ovplyvňuje". A práve pre to , že ten
to boj riadi a ovplyvňuje strana, budú najzaujímavejšie očaká
vania a hodnotenia stavu našej kultúry (a teda aj hudobného 
života) práve zo strany našich verejných činiteľov, ich názory 
o tom, čo by sa malo a ako premietnuť do procesu prestavby, 
aké by to mali byť idey, ktoré majú plnohodnotne pôsobiť v 
našom hudobnom živote. Ich názory sú rozhodujúce a podľa 
môjho názoru ani nie je možné , aby ich podrobne a pravdivo 
nesformulovali . Verejní činitelia totiž zo samej podstaty svojej 
práce a z pozícií , ktoré zastávajú , by mali nesporne byť o kul
túre a teda i našom hudobnom živote najviac informovani. 
Ako inakšie by mohli v takom rozsahu a závažnosti formovať 
jej tvár a vyt yčovať jej smernice? 

2) Na druhú otázku by som mohol najkompetentnejšie od
povedať ako redaktor knižnej redakcie OPUS-u . Do tejto prá
ce i do faktorov, ktoré ovplyňujú jej chod , som prenikol natoľ
ko , aby som niektoré závery mohol formulovať i podrobnejšie . 
V zárodku redakčnej práce sa to tiž človek stretáva so stavom 
našej hudobnovednej spisby, s jej produkciou , rozsahom i 
kvalitou, ako aj s dielami hudobných skladateľov. Ako radový 
redaktor vydavateľstva sa nebudem vyjadrovať ani ku koncep
cii , ani k pe rspektíve , ale výlučne k obsahu edičnej práce. V 
našej tvorbe a spisbe sa urobilo mnoho dobrého i zlého , pred
sa len však nadišiel čas prejsť konečne ku konštrukt ívnym úva
hám i realizácii tých náme tov a titulov, po ktorých túžime my, 
hudobná obec, laici , študenti a napokon i zahraničie. Z tých , 
po ktorých túžime my, pracovníci kultúry, spomeniem napr. 
Dejiny svetovej hudby v slovenskom jazyku (od slovenských 
autorov, alebo prekladové) , celý rad pôvodných antológif , zá
kladné práce teoretické , zobrané spisy našich popredných hu
dobných vedcov (Kresánek, Filip, Faltin a ďalší) , seriózne 
pripravených na vydanie. Skutočnosť , prečo dnes všeličo v na
šej knižnici z hudobnej literatúry chýba , by sme už konečne 
nemali riešiť prácnym a márnym hľadaním vinníkov. Táto (or
ma totiž vážne odsúva pracovnú aktivitu . 

3) V súvislosti s poslednou otázkou si myslím , že s minulos
ťou našej hudby a teda i kultúry, alebo históriou všeobecne sa 
nedá, alebo nemá zaobchádzať . Minulosť, história národa a je
ho kultúry, o ktore j sa teraz veľa píše a hovorí , buď existuje, 
proste je , alebo nie je , neexistuje, nežije, je akoby v stave ana
biózy. Buď ju všetci potrebujú a majú - od materských škôl až 
po vysoké školy, inšitúcie , ústavy, vydavateľstvá, ministerstvá , 
knižnice a masovokomunikačné prostriedky, alebo ju nemajú, 
nepotrebuj ú -a vtedy sa budú usporadúvať s labomyseľné kví
zy, vysielať impotentné televízne programy, prípadne propa
govať vyslovené nepravdy. Buď sa minulosť odráža vo vedomí, 
aktivite a práci ľudí , resp. celých generácií, ich poznávani, 
hodnotení a formovaní , alebo nie. Nejestvujúca minulosť, ne
fungujúca história , prípadne jej nepravdivé , mylné mutácie , 
ktorých formy sa menia na hrôzostrašné format ívne činite le a 
normy, bývajú budované ľahkomyseľne. Nietzsche rozlišoval 
tri formy histórie- monumentálnu, antikvárnu a kritickú . To 
znamená vidieť v histórii tri nevyhnutné činnosti - tvoriť a ob
j avovať, ctiť a zachovávať, kriticky poznávať a nadväzovať. 
Formatívne činitele, ktoré som spomenul , vymýšlajú ľudia, 
ktorým duševná krát kozrakosť navráva, že sa tak má di ať v 
niekoho záujme. Koncepcia odumierajúcej minulosti , alebo 
minulosti , ktorej ktosi obratne urobil frontálnu lobotómiu, 
môže v živote národa i kultúry trvať i niekoľko generácií - ale 
rozhodne raz skončí úboho a nikto už nezmerá škody, ktoré 
napáchala. 

Poznámka redakcie 
V dnrinom čfsle končíme nalu anketu, prostrednícnom kto
rej sme nálmu zvizol'ému člensnu -vynárali priestor na l')ja
drenle Sl'ojich názorol' k aktuálnym problémom nalej hudob
nej kultúry. Sme toho názoru, ie anketa priniesla celý rad 
cenných, onorených, hoci ._, subjekthistických názorol', kto
ré sa iste stanú predmetom ál'ab l'edenla Zl'izu slol'enských 
skladatercw a lwacertných umelcol', ako cfalej aapfAat a roz.. 
l'fjaC PI'OIJ'e5Íl'lle demokratick~ teadencie aalej hudobnej 
kultúry. 

ODISIEL NESTO R 
SLOVE NSKEJ 
FLAUTOVEJ 
HRY. Vo l'eku 78 
rokol' zomrel 13. ja
nuára Vladlslal' 
Brunner, l'ÝlJlamný 
Dauto\'Ý Interpret a 
pedagóg. Po §túdlu 
na Brnenskom kon
zenatóriu pôsobil l' 
orchestroch l' Ko§l

. ciach, Ostral'e, Brne 
a Olomouci, od r. 
194S je jeho činnost' 
spitá so slonnskou 
hudobnou kultú
rou. Ako dlhoročný 
člen Slol'enskej fU
harmónie, znameni
tý sólista, -vyhfadál'aný komorný hráč a l' neposlednom rade 
Dauto\'Ý pedagóg na Bratlslankom konzenatóriu a V~MU sa 
natnalo zapísal do histórie slol'enského Interpretačného 
umenia. Početné rozblasol'é, tehMzne l gramofónol'é nahrál'· 
ky dodnes Sl'edčia o jeho interpretačných kvalitách. Mnohí 
nall poprední interpreti l')Tástli pod l'Piyl'om tejto zrelej 
umeleckej osobnosti, a to nielen pod jeho priamym pedago
gickým l'edením, ale ._, ako členol'ia l'iacerých komorných sú
borol', ktoré zaloill a umelecky usmerňol'al. 

Za zásluhy o rozvoj hey na dycho\'Ých nástrojoch získall'ia
cero uznaní: r. 1969 čestný titul Zaslúžilý člen SF, r. 1972 
Striebornú medailu Konzenatória l' Bratislal'e a titul Zaslú
žilý pracomik kultúry, ktorý mu udelilo Minlstersno kultúry 
SSR za l')'Jli~úcu sóllstickú a orchestrálnu umeleckú čin
nost a za l'ÝlJlamné pedagogické úspechy. 

test' jeho pamiatke! 
-H-

Blahoželáme 
František Tannenberger, popredný slovenský violontelista, 

dlhorotný tien Slovenského kvarteta a koncertný majster Slo
venskej f ilharmónie oslávi/ 3. f ebruára šesťdesiate piate narode
niny. Pó absolvovan f Státneho konzervatória v Bratislave a br
nenskej JAMU pedagogicky pôsobil na bratislavskom konzer
vatóriu, od r. / 950 bol koncertným majstrom orchestra opery 
SND, vr. 1967 sa stal koncertným majstrom SF. Výrazný po
diel má na formovan f slovenskej komornej hudby, pôsobil v 
rôznych komorných súboroch, predovšetkým v Slovenskom 
k vartete, realizoval aj mnohé nahrávky p re Cs. rozhlas a ts. hu
dobné vydavateľstvá. 

-H-

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

International Summer School and Festival of Music sa usku
toční od 7. júla do 18. augusta 1989 na St. Michaels U niversity 
School, Victoria, B. C., Canada. Info rmácie v HIS SHF. 

... ... ... 
Organové skladby na medzinárodnú skladateľskú súťaž O li

viera Messiaena treba poslať na sekretariát súťaže do 15. mar
ca 1989. Informácie a adresa v HIS SHF. 

... ... ... 
l. Internationa l Witold Lutoslawski Compesers Competi

tion sa uskutoční v j anuári 1990 vo Varšave. Nepublikované , 
nepredvedené skladby v dfžke max. 60 min. prijmú na sekreta
riáte súťaže do 31. decembra 1989. Podrobnosti a adresa v HIS 
SHF. . 

-JS-

KONKURZY 
Rladitef DJZ l' Prešove vypisuje konkurz na obsadenie nasle· 

dujúcich miest: 
ČINOHRA - muži od 30 do 40 rokov 

- ženy do 25 rokov 
Podmienky: predbežná divadelná prax 

SPEVOHRA - sólistov pre všetky odbory 
Podmienky: konzervatórium, VSMU 
- zbor - muži do 30 rokov 

- ženy do 25 rokov, všetky hlasy 
BALET - muži aj ženy do 25 rokov 
ORCHESTER - koncertného majstra - husle 

- husle tutti 
- viola tutti 
- koncertného majstra - violončelo 

- hoboj . 
- trúbka 
- lesný roh 

V prihláške s krátkym životopisom uveďte pôsobenie v ume· 
leckom súbore. Termín konkurzu bude uchádzačom oznámený 
písomne. 

x x x 
Riaditeľ Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz na miesto 

dramaturga. 
Podmienky: VSMU, FFUK-hod. veda a znalosti 2 cudzích ja

zykov. Prihlášky prijíma kádr. a pers. odd. SF, Fučíkova 3, 
816 Ol Bratislava. 

x x x 
Riaditeľstvo Konzervatória v Košiciach vypisuje konkurz na 

obsadenie voľných učiteľských miest: 
- 2 miesta na vyučovanie operného a neoperného spevu, 
- l miesto na umeleckú korepetíciu . 
Podmienky: absolutórium vysokej školy príslušného odboru. 

Žiadosti doložené dotazníkom a životopisom treba zaslať na 
riaditeľstvo školy do 30. aprfla 1989. Uchádzači budú ponaní 
na konkurz písomne. 
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S TADEASOM SALVOM 
o návratoch jedného s láčikového kvarteta 

v . 

a FESTIVALE CESKOSLOVENSKEJ HUDBY V USA ... 

Koncom minulého roka - od 14. do 20. no
vembra sa v Madiso n e (USA) konal FES
TIVAL ČESKOSLOVENSKEJ HUDBY. J'o
riadateľom a gestorom podujatia bola School 
of Music University of Wisconsin. a festi
vale boli pozvaní českí umelci - huslista (vio
lista) Josef Su k, skladateľ Petr Eben, Sloven
sko reprezentoval skladateľ Tadeáš Salva. 

Náš rozhovor začnem nie práve najobjav
nejším konštatovaním, že každá skladba má 
okrem svojho životopisu i vlastný osud .. . Keď 
sa hovori o USA, v súvislosti s tvojím mcnoin 
sa mi automaticky ozve vo vedomí hudba 3. 
s láčikového kvarteta. Vlastne táto skladba 
(ktorá má zakódovaný svoj "špeciálny" osud) 
ťa už po druh5•krát priviedla - i keď 1.a iných 
okolnosti - na kontinent za morom. Tento 
fakt opodstatňuje otázku: prečo si sa práve ty 
dostal do trojčlennej delegácie , reprezentujú
cej nošu hudbu? 

- Je pravda, že prapôvod mojej účasti na 
minuloročnom Festivale československej 

hudby treba h l'adať pred trinástimi rokmi , 
vtedy , keď orn sa zúčastn i l na Medziná rod
ných ch~och súčasnej hudby ISCM (Internatio
nal Society For Contemporary Music) v 
Bostone. Bol som .. akt ívnym" účastníkom , 

pretože tu hrali moje 3. s l áčikové kvarteto. 
Naštudoval ho pre mila vtedy neznámy arne
rický Pro Arte Quarte t. súbor výnimočných 
kva lít. Jeho primáriom bol (a dodnes je) 
NORMAN PAULU , ktorý má mimocho
dom svoje rodové korene u nás v če koslo
vensku . 

Naštudovanie a bostonské uvedenie kvarte
ta nebolo jednorazovou záležitosťou . Spome
niem BHS 19!16 , kedy nás tento americký SÍl

bor presvedčil nielen o mimoriadnych kvali
tách, a le aj o pozitívnom vzťahu k tvojej tvor
be. Do programu koncertu zaradil hneď dve 
skladby (okrem kvarteta aj Variácie in me
moriam Bach pre flautu , husle, violončelo a 
klavír) - a z " usadenej" interpretácie bolo 
zjavné, že 3. kvarteto patrí k re1>ertoárovým 
číslam sí1boru .. . 

- 3. kva rte to sa naozaj stalo akýmsi .. le itmo
t ívom" nášho dlhoročného kontaktu . Pán 
Paulu ma na základe in te rpretovaných (aj 
počutých) skladieb pozval na wisconsinský 
festiva l. ktorého ideovým autorom. spoluza
bezpečovatel'om a chairmanom bol on sám. 

Pozcrajúc do programového bulletinu festi- · 
valu zaujme jeho veľkorysá koncepcia. 
Obrát'me sa k faktom: aké podujatia tvoril 
festival, aká hudba znela, aký podiel pripa
dol tvojim vstupom (výstupom)? 

- Okrem koncertov, ktoré tvorili nosný pi
lier festivalu , konali sa kompozičné , inte r
pretačné prezentácie, prednášky , skladateľ

ské fóra , prehrávky, majstrovské kurzy ... 
d ramaturgický J>lán na každý deň bol dôklad
ne premyslený, jednotlivé akcie orga nizačne 

dokonale pripravené , takže nemohlo prísť a 
samozrejme ani neprišlo k ncžiad(lcim kolí
ziám. Musím podotknúť, že sa denne usku
točnili priemerne štyri podujatia , bola to sku
točne .,efektívna" reťaz, ktorá účastníkovi 
zaručila permanentný bdelý stav. V rámci 
koncertov zaznel i tri moje skl adby: 3. sláči 

kové kvarteto, Variácie in memoriam Bach a 
Balada pre sólové husle. My československí 
účastn íci sme mali možnosť vo fo rme ,.nefor
málnej" prednášky informovať o domácej 
tvorbe , prevládajúcich kompozičných tren
doch súčasnosti . v mojom prípade to bol 
st ručný referát o obraze slovenskej hudby -
jej histórie až po dnešok. Ďalšou prezent ač
nou platformou bolo skladateľské fórum, v 
ktorom mal autor za úlohu v časovom limite 
40 minút prostredníctvom prehrávky vybra
ných skladieb s vlastným komentárom doku
mentovať cha rakte ristiku svojej tvorby , od
povedať na otázky, diskutovať. polemizovať s 
poslucháčm i. Do tohoto bloku som zaradil 
Slovenské concerto grossa č . l a Autopor
trét ... 

Aké reakcie vyvolali skladby? Akým spÔS9-
bom akceptovalo publikum napríklad ·" exo
tický" zvuk slovenského l'udového inštrumen
tára, ktorý používaš v deji Concerta grossa, 
alebo "odlesk" l'udovej hudby v štruktúre 
tvojej hudobnej reči? 

- Pri mojej prezentácii práve tieto momen
ty vyvolali najvyšší rozruch a podnietili naj
viac otázok. Priviedlo nás to k charakteristi
ke slovenských l'udových piesní, jej melodic
kých štruktúr. Ťažko mi bolo hovoriť a popi
sovať niektoré nástroje zo špecificky slovcn
skéhp l'udového inštrumentára , napríklad 
drumbľu , fuja ru - pomohol som si kresle
ním ... Publikum (práve v tomto prípade po
zostávalo v prevažnej väčšine z poslucháčov 

ko mpozície a hry na o rgane) malo k dispozí
cii partitú ry prehrávaných skladieb. Ycl'a 
o tázok vyprovokoval napriklad zápis oboch 
skladieb . Spôsob .,bez taktových čiar" pova
žovali za objavný prvok - musel som im vy
svetliť , že v tomto smere som vedený inšpi
račn ým žriedlom- slovenskou ľudovou hud
bou a jej prvým exaktným prepisovateľom 
Bartókom, ktorý uvedomiac si zložitosť a čle
nitosť rytmického a me trického terénu v slo
venskom folklóre , nespútaval a nede lil jed
notlivé frázy do taktových jednot iek. Dosť 
ťažké bolo americkému poslucháčovi v da
nom časovom limite priblížiť šírku, ktorú po
skytuje naša ,. malá" slovenská hudba . Napo
kon, pre široké auditórium - i zásluhou "za
svätenej ·' publicity som bol .,czech compo
scr" ... 

Zo zahraničia 
• 

e XII . Hudobné bienále Berlín sa usku
toční 17. -26. februára t. r. Jeho programové 
akcenty sa viažu na 40. výročie vzniku NDR, 
200. výročie francúzskej bur!oáznej revolú· 
cie, 70. výročie zavraždenia Karla Lieb
knechta a Rosy Luxemburgovej a 500. výro
čie narodenia Thomasa Miintzera. V rámci 
37 podujatí odznejú skladby autorov z 24 
krajín, 40 skladieb zaznie v NDR po prvýk
rát a celkove sa realizuje 35 svetových pre
miér. Na festivale sa zúčastní rad popred
ných domácich i zahraničných umelcov (o. i. 
Luciano Berio, Friedrich Goldmann a Udo 
Zimmermann). Koncertné programy do
plnia rôzne netradičné podujatia (džezové, 
pre deti, rôzne zvukové projekty, večery šan
zónov, populá rnej hudby, dychovej hudby a 
i.). Premiérovo zaznie aj niekoľko skladieb, 
ktoré vznikli na priamu objednávku bienále. 
e Sovietske vydavatel'stvo Muzyka ukončilo 
42-zväzkové vydanie komple tného komyo
zičného die la (cca ISO opusov) Dimitrija Sos
takoviča. V najbližšom čase uzavrie aj 24-
zväzkové kompletné vydan ie die l A rama 
Chačat uriana. V roku 1989 vyjde prvý diel 

kompletnej edície tvorby M. P. Musorgské
ho. 
e Jeden z viacerých spoločných sovie tsko
-amerických hudobných projektov z posled
ného obdobia je realizácia muzikálu Dukea 
Ellingtona Sophisticated Ladies. V rámci 
turné Jarvis-T hcatre-Production z USA v So
vietskom zväze uviedli inscenáciu tohto die
la so scénou z Tbilisi, s kostýmami soviet
skeho módneho návrhára s. Z~Uceva a s or
chestrom zostaveným z hudobníkov oboch 
krajín. 
e V znamení antidrogovej kampane sa ko
nal festival rockovej hudby v hlavnom meste 
Kolumbie Bogota, kde v rámci ll-hodinové
ho koncertného maratónu usporiadanom 
na najväčšom futbalovom štadióne kraji~y 
vystúpili pred 80 000 poslucháčmi skupiny z 
ôsmich španielsky hovoriacich krajín, doku
mentujúcich snahu o osobitú latinsko-ame
rickú populárnu hudbu so sociálnou tematl· 
kou. 
e Goctheho cenu za zásluhy v oblasti kultú
ry, umenia a literatúry udelili v NDR kon
com roku 1988 o. i. prof. Hansovi Pischncro-

To znamená , že aj vedomosti o slovenskej 
kultúre a slovenskej hudbe zrejme nie sú 
zvlášt' rozvinuté. 
- Českí kolegovia to oproti nám majú ove

fa ľahš ie: vykročia do sveta po ,.ozvučených " 
cestách svojich slávnych predchodcov. Dvo
fák, Janáček , Martin u vo vedomí posluchá
čov žijú a na te nto fakt sa pred a len jedno
duchšie nadväzuje. My musíme o svoje mies
to ešte bojovať - vieme, že musíme byť 

skromnejší a potešiť sa aj z mála. Rád na 
tomto mieste spomeniem epizódu dotýkajú
eu sa otázky reklamy: V jednej z pracovní 
školy som si všimol vcl'ký počet nášho bulleti
nu Slovak music (vydáva SHF). ktorý tu ležal 
nepovšimnutý zrejme dlhší čas. Pri mojej 

mc ranä asi viac praktickým smerom. Stú
di um hudby, špeciálne hra na nástrojoch vy
lučuje vekové hranice žiakov v tom zmysle , 
že vo svoje j štruktúre zah ŕňa aj objavovanie 
a .. školenie" talentov vlastne už od najútlcj
šicho detského veku. Na jednej strane sa v 
procese vyučova nia akcentuje technická per
rekcia , na druhej strane sa prísne dbá o roz
voj individuality a muzikality študentov. To 
sa uberá opäť praktickým smerom, apeluje 
na viaceré form y muzid rovania v komorných 
ansámbloch, súboroch, orchestroch. U žia
kov nic je zdôrazi\ova ný .. sólistický kom
plex'· (to znamená , že nie je vedený ako za
ručený pe rspektívny sólista) , ale je viac 
usmerňovaný ku kolektívnej inte rpretácii, 

Tadeáš Salva a Petr Eben v spoločnosti organizátorov festivalu 

ďalšej návšteve v tej to miestnosti som zba
dal. že bulletin zmizol, predpokladal som 
(radšej skromne), že publikácie zdvorilo 
,.premiestnili", čo som aj komentoval. Na 
moje prekvapenie a radosť som dostal odpo
veď, že po prezentácii našej hudby sa bulletin 
okamžite rozoberal ... 

Vrát'me sa k poriadatel'skcj organizácii: 
University of Wisconsin-Madison je jednou z 
najznámejších a zároveň najkomplikovanej
šie vybudovaných amerických škôl tohto ty
pu. Ako vidno, múzické umenia majú v jej 
~truktúre dosť výsadné postavenie. Ako je 
orientovaná School' of Music? 

- Počas môjho pobytu som mal možnosť 
pocít i ť atmosféru autority, ktorá toto hudob
né učil ište obklo puje. Hudba a umenie vôbec 
sú samozrejmou súčasťou života ce lej univer
zity. School of music j e umiestnená v budove 
Humanities, okrem iných za riadení má tri 
koncertné sály: Morphy je určen á na komor
né produkcie. Eastman na organové a Mills, 
vel'kokapacitná, slúži na symfonické a džezo
vé koncerty . V týchto sálach bol i situované aj 
poduj at ia festivalu. Výučba na škole je za-

vi, čembalistovi a prezidentovi kultúrneho 
zväzu NDR a komornej speváčke Magda léne. 
Hajóssyovcj , sólistke Nemeckej ~tátnej ope
ry v Berlíne. 
e Na jeseň 1988 usporiadal Sovietsky fond 
kultúry v Moskve a Leningrade výstavu zo 
zbierky Nikitu a Niny Lobanových-Rostov
ských z USA s názvom Ruské divade lno
-dekorat ívne umenie 1880-1930. Výstava400 
prác 92 umelcov (asi polovica uvedenej ko
lekcie) bola prvou možnosťou priameho 
kontaktu sovietskej verejnosti s dielami ta
kých významných predstaviteľov umeleckej 
avantgardy, ako K. Korovina, L. Baksta, V. 
Serova, M. Vrubeľa, A. Benoisa, M. Lariono
va, N Gončarovej, C. Čechonina, P. Čell~e
va, L. Popovej a A. Rodčenku. 
e LO. októbra 1988 otvorili na níl skom 
ast rovej Gczi ra novú egyptskú operu, pro
jektovanú v neoislamskom Uýle. Výstavbu 
umožnilo Japonsko subvenciou 100 milió
nov DM. V budove opery sa nachádza aj ob
razová galéria, knižnica a prednáškové sie
ne. Riadltel'kou opery sa stala operná spe
váčka Ratiba ei-Hefny. 
e V novembri 19!19 otvoria v Honkongu 
umelecké centrum , v ktorom bude umiestne
ná opera, činohra a koncertná sieň. 
e Novú Madridskú fil harmóniu - Audi torio 
Nacional o tvorili koncom roku 1988 sériou 

Snímka: archív HŽ 

ktorá , prirodzene u silných individualít ne
pot lačí osobnosť , skôr naopak, môže pro
spieť v zmysle disciplíny a pod. Tento spôsob 
samozrejme nepopiera rast a rozvoj sólistov. 
Mal som možnosť sledovať niekoľko takýchto 
študentských interpretačn ých prezentáci í a 
skutočne bolo čo obdivovať- od najmenších 
až po vyspelých interpre tov virtuóznej úrov
ne . Vyučujú sa tu vše tky hudobné nástroje , 
teoretické predmety, dej iny hud by , muziko
lógia, este tika ... Najviac som prišiel do styku 
so študentmi a pedagógmi z katedry kompo
zície a organovej hry. Ticto.dvc odvetvia vy
tvárajú v súbore j ednotlivých špecializácií sa
mostatnú jednotk u - zrejme vzhl'adom na 
najväčší počet spoločných praktických pred
metov a s tyčných bodov vo výučbe. 

Mál si možnosť počas svojho pobytu zozná
miť sa s americkou hudbou? 

- Okrem interpret ačného ume nia nic , a to 
najmä z časových dôvodov. Dostal som však 
nahrávky, grarnoplatnc a part itúry a tak sa 
teraz venujem ich štúdiu ... 

Pripravila: L Ý DIA DOHNALOV Á 

konce rtov (v ich rámci hosťova l a aj Sloven
ská fil harmónia) . Okrem vcl'kej koncertnej 
siene pre 2 200 návštevníkov má budova ma
Itl sieti pre 700 návštevníkov, dve nahrávacie 
štúdiá a početné skúšobné mie'Stnosti pre 
zbor a orchester. 
e Európska chrámová hudba Schwäbisch 
Gmiind je názov festivalu cirkevnej hudby 
baroka, ktorý usporiadajú od 2. júla do 3. 
septembra t. r. v západonemeckom meste 
Gmiind. Na asi tridsiatich rôznych poduja
tiach (organové, zborové, symfonické kon
certy, vystúpenia vokálnych súborov a i.) sa 
predstavia známe súbory a orchestre z celej 
Európy. 

Medziná rodné dni hudobného di vadla sa 
uskutočnia od 17. do 28. marca 1989 vo Vo
rarl bergu (Rakúsko). Na programe sú oper· 
né predstavenia (W. A. Mozart: Mltridate, 
Re di Ponto, H. W. Gluck: Orfeus a Eurydi
ka), koncerty a diskusie. 

Jedným z vrcholov 200. výročia francúz
skej buržoáznej revolúcie sa má stať Opern ý 
festival Versailles v čase od 15. do 30. júla t. 
r. Na programe sú predstavenia opier G. 
Verdiho - La Traviata a U. Giorda na - An
dré Chénier. V prospech nadácie na ochra
nu l'udských práv sa uskutočnia dva gala-ve-
čery. Hž 

- la-



PÉTER EOTVOS je jednou z vedúcich skladateľských a dirigentských osobnosti dneika, jedným z po· 
predných predstaviteľov súčasnei hudby vo svete. Hlavný hosťujúci dirigent Symfonického orchestra 
BBC v Londýne, riaditeľ Ensemble lnterContemporaln v Parili, v minulosti vedúci produkcie experiment61· 
neho itúdia WDR v Kolfne bol jedným z najvýznamnejifch Interpretov na Bratislavských hudobných sláv· 
nostlach 1988. Po koncerte, na ktorom so Symfonickým orchestrom Savarla, súborom Amadinda a Gy6r· 
skym súborom blcfch nástrojov za spoluúčasti dvoch d'alifch dirigentov Katalin Doménovej a Zsolta Na· 
gy• ako aj asistenta Lászlóa Tihanylho uviedol Skupiny (Gruppen) Karlhelnza Stockhausena, sme umelca 
po!iadali o rozhovor. · · 

"SOM NA KVALITU 
MIMORIADNE CITLIVÝ" 

Na dne§nom veče
re, ktorý bol z hl'a-

. diska nekonvenčnós

ti a zaujimavosti . 
dra maturgie jedným 
z najpriťažllvej§ích 

koncertov v rámci 
Bratislavských hu
dobných slávností, 
ale aj v ~iräích súvis
slostiach zriedkavým 
podujatím, ste u
viedli j ednu z naj
významnej§ích skla
dieb Novej hudby -
Stockhausenove 

·Skupiny (Gruppen). 
Od vzniku tohto die-

.. la pre~lo viac ako 30 
rokov, teda obdobie, počas ktorého vo vývoji hudby.nasta l. zásad-
ný obrat, prejavujúci sa najmä v názoroch a v tvorbe mladých 
skladatel'ov. Súčasne mimoriadny úspech dnešného koncertu , 
na ktorom mladá umelecká generácia tvorila prevažnú časť 
obecenstva, akoby protirečil tomuto vývinovému trendu, proti
rečil skutočnosti, že mladí nemajú veľa pochopenia pre hudbu 
50-tych a 60-tych rokov, ktorú toto Stockhausenovo d ielo re
prezentuje. 

- Myslím si, že toto d ie lo sa práve vymyká tomu. proti čomu 
mladí dnes vystupujú . Viem, že existuje pro tidarmstadská 
vlna, so záuj mom ju sledujem, zaujímajú ma aj príčiny tohto 
postoj a a v istom zmysle ho chápem. Stochausenovc skupiny 
sú však veľdie lom , v súvislosti s kto rým sú nepodstatné sympa
tie alebo anti patie voči štýlu. Je to geniálna. ako diama nt vy
brúsená skladba , asociujúca mozan ovskú jemnosť , nuansova
nosť . Moje skúsenosti po tvrdzuj ú , že na jmä na rôznych festi
valoch by radi d ielo uvied li. A však jeho prezentácia je spojená 
s toľkým i problém\lmi a ťažkosťami , že ne raz sa od už rozbeh
nutého proje ktu upustí. Pritom to môžu byť v podstate banál
ne problémy techn icko-organizačného cha rakteru (prestavba 
pôdia a i. ) , alebo nedosta t očný počet delených skúšok. Skl ad
ba po trebuje aspoň desať dn í na to , aby sa riadne ,. postavila na 
nohy", aj v najlepš ích orchestroch. Mám vypracovaný šta n
dardný skúšobný plán , bez ktorého je realizácia ťažko zvlád
nuteľná. Súčasne treba skúšať na troch miestach, pretože obsa
denie všclkých troch o rchestrov je približne rovnaké. Pre hu
dobníkov nic je skladba ťažká , rozhodne nie je ťažšia ako iná 
hudba tohto repe rtoáru, je však rovna ko ťažká ako kto ráko l'
vck Mozartova skladba v tom zmysle, že opakovaným hraním 
sa ukáže problémovosť spoči at ku zdanJivo jednoduchej veci, 
ktorá čím ďalej , tým viac požaduje zdokona lenie artiku lácie ,· 
agogiky. presnosti , dynamiky. Z tohto hľadiska sú Stockhau
scnove Skupiny klasickým veľd ie lom . 

Ako pristupuj ú hudobníci k realizácii tejto skladby? Nemys
lim na skupiny bicích nástrojov, tie sú špecifické aj v prístupe 
k hudbe tohto druhu , ale skôr na o rchester, ktorý zväčša hrá 
klasicko-romantický repertoár . 

- . V Szombathe lyi, kde som dielo teraz naštudoval. bola 
podobná situácia ako v ostatných o rchestroch . s ktorými som 
ho doteraz vypracova l: spočiatku majú hráči strach . lebo to vy
zerá zložito, ale nakoniec si ho veľmi obľúbi a , lebo je v istom 
zmysle impozant né. Keď po nie ko l'kých skúškach zistia, že na
príklad hrať t rinásť na dve doby nie je matematický úkon, ale 
problém rýchlosti. kto rý sa ne rieši počít an ím do tri míst', ale 
mysleným rozdelením na dve (trošku zrýchle né) scxto ly s jed
ným pridanýn) tónom, potom sa pohybujeme v obvyklých poj
moch a vzali sme im strach pred číslami. Hudobníkov musíme 
doviesť k uvedomeniu si, že dôsledkom súčasného hrania rôz
neho počtu tónov na rovnaký počet dôb (napríklad na dve do
by v rôznych nástrojoch súčasne S, resp. 7 , resp. 9 tónov) je 
akési kotúľanic, spád hudobného d iania. Toto iracionálne de
lenie je to tiž príčinou zvukového obrazu daného štýlu - point i
lizmu. Kým iní skladatelia rozmiestňova l i iba bodky v priesto
re , Stockhausen všetko fantasticky artikuluje a táto artikul ácia 
je rozhodujúca: ňou sa odlišuje od ostatných auto rov. To zna
mená, že naštudovanie tejto skl adby je vždy potešením, pre to
že zo skúšky na skúšku možno pozorovať postupný prechod 
hudobníkov z opozičnej pozície do pozície dávajúcich. Je však 
mimoriadne dôleži té. aby tra ja dirigenti ma li kladný vzťah nie
len k dielu, ale aj navzájom , 1. j. všetci traja musia ovládať celý 
orchester a nebojovať proti sebe. Keby sa napríklad stalo, že 
jeden dirigent sa čo len zatvári, keď druhý niečo vyvedie, mož
no v tom momente projekt prerušiť : orcheste r pocíti, že d iri
~ent nevie, nemá jasno- a vec je strate ná. To znamená , že je 
veľmi dôležité, aby traja dir igenti pracovali v súhre, v t ímo
vej práci. Orchestrálnym hudobníkom imponuje . že- sú traja 
dirigenti a cítia (i keď nevidia). že za ich chrbtom je tiež všetko 
v poriadku, a to vedia occnit'. T úto skúsenosť som mal všade , 
kde som dielo naštudoval. Nakoniec ho majú hudobníci rad i, 
lebo dobre znie, je dobre, plnokrvne h rateľné. Tie o rchest re, 
ktoré dielo už hrali, sú schopné ho za 2-3 dni znovu oživiť , a 
to aj po dvoch-troch rokoch. 

JIŽ VáJ mimoriadne pozitívny vzťah k tejto skladbe b~l spontán-

n~, alebo pol výsledkom va§ej dlhoročnej spolupráce s K . 
Stockhausenom? 

- Moje prvé priblíženie sa k Stockhausenovi bolo spontánne l 
v tom zmysle, že som bol ce lkom mladý, keď som v Budapešti 
mal možnosť zoznámiť sa so súčasnou západoeurópskou hud
bou. Najviac ma vtedy zaujali skladby Bouleza a Stockhause
na, lebo štýlom, precíznosťou , artikuláciou boli natoľko vypra
cované , že sa kvalitou stotožňoval i s tým, čo som už dôverne 
poznal - napríklad Mozarta a Beethovena. Bol som na kvalitu 
totiž mimoriadne citlivý. Túto spontá nnu reakciu na Stockhau
sena som si uchoval aj počas 22-ročnej spolupráce s ním. Mc- l 
dzitým som mal pred 12 rokmi možnosť dostať sa do kontaktu 
s Boulezom, s kto rým spolupracujem od je ho prvého pozvania 
do IRCAMu. Ž ivo t mi teda doprial stať sa partne rom dvoch 
osobností , kto rých medzi žijúcimi skladateľmi považujem za l 
naj väčších už od svojich prvých poslucháčskych konta ktov. 

Vaša spolupráca s IRCAM-om ešte prebieha. V akej forme? 
- IRCAM a Ensemble lnte rConte rnporai n sú dve organizač

ne rôzne inštitúcie. O be založil asi pred dvanástimi rokmi 
Boulez a táto skutočnosť je ich jediný spoločný menovateľ . 

IRCAM je hudobné a akustické výskum né centrum, výskum· 
ný ústav podobný chemickým alebo fyzikálnym laborató riám. 
Predmetom výskumu je zvuk , akusti ka , elektroakustická počí

tačová hudba. muzikológia, ale stavaj ú sa tu aj nástroje. Je to 
ústav, kam prichádzajú pracovať hudobníci i technici a uvažu
jú o budúcnosti. J a sám od roku 1989 tu budem pracovať na 
výskumnom probléme, ktorý súvisí s reprodukciou hudby cez 
reproduktory. E nsemble lnte rContc mporain, ktorý vznikol 
súčasne s IRCAMom je stály súbor na pestovanie predtým za
nedbávanej komornej hudby 20. storočia. Francúzske min is
terstvo kultúry na túto činnosť uvol'ňuje finančný obnos dosť 
veľký na pokrytie trvalej práce 31 sólistov pri uvádzaní kom
pletnej komornej hudby 20. storočia, ako aj hudby vyžadujúce j 
obsadenie komorného o rchestra. Som riaditeľom tohto súboru 
už desať rokov. 

Ako vyzerá konkrétne va§a práca s týmto súborom? 
-Oficiálne som tam štyri mesiace v roku , minimálne musím 

dirigovať štyri koncerty, čo je smiešne málo; v praxi to vyzerá 
tak, že diriguje m 20-30 konce rtov za sezónu vrátane množstva 
premiér, ale aj repríz rovnakého programu. Najviac ma láka 
uvádzanie premié r , lebo sa rád zoznamujem s novými skladba
mi, kto ré môžem vypracovať so samotnými auto rmi. 

Spomínali ste svoj projekt v IRCAMe ... 
- Je to proje kt súvisiaci s reproduktormi, kto rý je aktuálny 

preto, lebo t ie to sa dnes sta li neodmyslitel'nou súčasťou hu
dobnej praxe- ja sám, pokiaľ mi pamäť siaha , som pracoval s 
re produktormi, č i som už robil fil movú hudbu , alebo počnúc 
60-tymi rokmi koncerty, kde bol reproduktor prítomný a ko 
zdroj ·zvuku , avšak nikdy ako hudobný nástroj . Podľa mojej 
skúsenosti hľadia a uto ri. obecenstvo i technici na reproduktor 
ako na nutnosť , ktorá ch rčí, je hlučná a v tomto zmysle sa ne
vyrovná nástrojom. Keď však vychádzam z predpokladu , že 
každý zdroj zvuku je nástrojom , potom je aj reproduktor ná· 
strojom. Z tohto hl'adiska je nemysl i teľné, aby sme vedľa seba 
na pódium postavil i dokonale vypracované a znejúce hudobné 
nástroje a chrčiaci , surovo znejúci zvukový zdroj . Mojou sna
hou je, aby sa z reproduktora sta l hudobný nástroj , aby jeho 
estetika zodpovedala tomu, čo človek očakáva od hudobnélio 
nástroja. Vývoj techniky v posledných 20-30 rokoch prebiehal 
tak, že nastala nebývalá zme na vo východiskových aparátoch 
1. j . kvalita magnetofónov sa neustále zdokonaľovala, gramo
fóny a CD prehrávače sprostredkujú nerušený zvuk, vylepšo
vali sa zosi lovače , ale posledný článok tohto reťazca akosi zos
tal bokom. Výrobcovia, kto rí reproduktory navrhuj ú , nemajú 
dosť este ticke j prtpravy na zabezpečovan ie ich prijateľnej zvu
kovej kvality. Pretože stereofónia je iba ilúzia , na ktorú sme si 
zvykli; v skutočnost i počúvame dva zvukové zdroje a nie zvuk 
v priesto re . Pravda , je niekoľko výrobcov elekt roakustických 
reproduktorov. naj mä v Anglicku. kto rí kvalitu permane ntne 
zvyšujt'1, no základným problémom reproduktorov je fakt , že 
šíre nie zvuku je jednodimenzionálne. zvuk smeruje dopredu a 
nezohl'adňuje skutočnosť . že niet hudobného nástroja, z ktoré
ho sa zvuk šíri jcdnodime nzálne: základným kvalitatívnym l 
znakom šírenia zvuku hudobného nástroja je to, že vytvá ra 
priesto r. Re produktor nevytvára priestor , iba ak spoj íme viac l 
reproduktorov. Reproduktor je aj bodom, kde každý investo r 
začína šetri ť : vydáva množstvo peňazí na budovu , koncertn ú 
sieň , na koncertné krídlo, kto ré je stále drahšie. Pome r cie n 
re produktora ku značkovému klavíru je dnes cca 1:20. A kde 
je taká sicií , kto rá zakúpi 20 reproduktorov? Uspokoja sa 
zväčš<l s dvoma. Na to, aby som moho l real izovať svo je pred
stavy, netreba v prvom pláne zmeniť re produktory, ale vzťah 
ľud í k nim . Aby som zhrnul: bez reproduktorov si dnes ne
možno predstaviť hudobnú prax, ľudia počúvajú hudbu zväčša 
cez ne, pre to je dôležité, aby sme zvukový svet , ku kto rému 
privykla dnešná generácia, vylepšili ich skvalitne ním. Pokia !' 
viem. nikto sa touto proble matikou nezaoberá. A le všade, kde 
som o tom hovoril, dali mi za pravdu , z každej strany ma pod
poruj ú. Som preto ve l' mi rád , že v Part ži mám možnosť na pro· 
blémc pracovať . 

Ste skladateľ a dirigent v jednej osobe. Čo ste v prvom pláne? 
- V časovom poradí som bol najprv skladateľ. to je moje zá

kladné nadanie, moja základná vnímavosť a asi vo veku 20 ro
kov som mal to l'ko hudobnej skúsenosti, že som sa mohol pus-

t it' do d irigovania. Od doby, keď vzrástla moja dir igentská 
pripravenosť, začali sa obe činnosti - skladateľská a d irigentská 
- vzájomne ovpl yvňovať, t . j . čo som sa nauči l v hudobnej pra
xi, môžem zúžitkovať ako skladateľ a čo viem formovať, stvár
ňovať, čo počujem a viem si predstavi ť ako sk ladateľ, to mô
že m realizovať ako dirigent . V súčasnosti už ne rozlišujem 
poradie , dôležitosť oboc~ profesií - ide o vzájomné prelínanie sa 
dvoch vecí v jedne j osobe. 

Dirigujete len hudbu nášho storočia , alebo aj staräfch obdo
bí? 

- V podstate d irigujem všetko, nepociťuj em rozdie l medzi 
jednou alebo druhou hudbou; jedinou mojou zásadou je, že 
ako skladatel' považuje m hudbu za prostriedok komunikácie a 
nie za rozptýlenie. Ako skladate ľ nemám ani problé m v styku 
so žijúcimi skladateľmi : spája nás spoločné cíte nie súčasného 
človeka. Ani ja však nežijcm vo falange súčasnosti. Všetko čo 
mi je blízke z hudby minulých období rád diriguje m, rád počú

vam . Práve te raz pripravujem Mozartovu operu Cosl fan tutle 
v Lyone a v BBC som di rigova l vera hudby 19. s toročia: spo
medzi štyroch dirigentov !ľl ne pripadla hudba obdobia od roku 
1850 dodnes. Uvádzal som veľa skladieb Liszta, Wagnera , 
Musorgského , ďalej Stravinského a Bartóka . Ťažko však chá· 
pem stovky, tisícky d irigentov, ktorí sa zaoberaj ú len hudbou 
minulosti: vari v akom svete žijú , čo ich podnecuje k tomu, 
aby neustále opakovali to, čo každý pozná, diela, s ktorých 
auto rmi nemajú možnosť sa stretnúť? Zaobera jú sa problémami, 
kto ré nie sú ich problémami, a le boli problémami minulosti . 
Pravda , klasická hudba je podmienka prípravy, nielen prirodze
ný, ale prepotrebný základ , kto rý získavame v škole. Je samo
zrejmé , že ju každý musí poznať . Veď hudba každej predchádza· 
júcej epochy spoluurčovala aj dnešnú hudbu , dnešná hudba nie 
je "nová" , a le súčasná, je stavom prchavého procesu, zaj
tra už bude iná. Hudbu predchádzajúcich epoch tre ba poznať 
ako dejiny, Beethoven je rovnako prítomný dnes a ko a j Napo
leon. A le aký to má význam pre náš život , ak poznáme len 
(hudobnú) minulosť a o dnešku nič nevieme, keď súčasnosť 
(hudby) v našom vedo mí ne jestvuje?, ak sme (hudobne) zdan
livo mŕtvi ! Nemožno namiesto živo ta žiť histó riu ! Dovoľte mi 
položiť otázku naopa k: prečo nedirigujú najlepší súčasn í diri
genti hudbu svojej epochy? (Výnimky možno zrátať na jedne j 
ruke !) . Spýtajte sa dnešného stavi teľa . či stavia rokokový pa
lác! Spýtajte sa letca , či riadi dostavník! Hudba každej doby 
je "expe rimentálna" , dozrieva, vyvíja sa, až kým dospeje do 
stavu, v kto rom naj presnejšie vyjadruje dobové zmýšľanie, 
te mpo, gestá. Nezabúdajme, že z predchádzajúcich epoch 
dnes poznáme už len to , čo dospelo k onej zrelosti. Ukazuje 
nám odkiaľ sme prišli a to je správne; a le niečo nie je v po
riadku , ak toto štádium neprekročí mc ... 
~ programoch svojich koncertov spájate hudbu minulú so 

súčasnou? 
- Áno, to mám najradšej a snažím sa vytvoriť vždy paralely, 

i keď nic d ida ktické. Pokia ľ uvádzam die lo žijúceho auto ra, 
snažím sa s ním v každom prípade vstúpiť do kontaktu , lebo 
zápis, to je len fo rma záznamu, nic je to ešte celá skladba. Kla
sické d iela sa snažím uviesť tak, akoby išlo o premiéru , pokú
šam sa objaviť skladby pre seba. Najviac nenávidím , ako mož
nosť vylučujem názor, k to rý tvrdí , že to alebo ono sa tak 
.. zvykne" interpretovať. To by om v princípe zakázal. Každý 
nech si objavuje dielo sám, a j pa rtitúru napísanú pred 100-200 
rokmi, kde je handicapom iba to , že nemožno hovoriť s auto
rom. 

V tomto zmysle nie ste asi prívržencom historizujúcich, tzv. 
originálnych interpretácií .. . 

- Nie . Uznávam, že jestvujú pramene. kto ré poukazujú na 
určité mome nty inte rpretácie , ale práve aj tu dochádza k neus
tálym zmenám, lebo stačí sil nejšia osobnosť , ktorä na základe 
znalosti nových prameňov vyhlási zmenu in terpretačného štý
lu. Hudba je umenie prchavé, tón vo chvíli, keď zaznie , aj do· 
znie. A ni magne tofónový záznam nie je totožný so živým zne
ním hudby v sieni , ktoré je neopakovateľné. Preto nemožno 
tvrdiť , že stará hudba, kto rú inte rpretujem dnes, môže znieť 
rovnako ako pred 200 rokmi . Jediná možnosť hrať starú hudbu 
by bola tá , keby tradície boli zosta li "čis té", bez mnohých opa
kovaní. Časté opakovanie n ičí tradíciu. Večným omieľan ím 
dielam nepomôžeme, naopak škodíme interpretačnému štýlu, 
kto rý tým stráca sviežosť , bezprostrednosť . 

Ako dirigent sa teda primárne zaoberáte súčasnou hudbou, 
.pričom sa nesporne st retávate s najrozmanitejšfmi štýlmi , 
trendmi. Aký j e váš názor na najnovšie kompozičné tendencie? 

- Počas svojho pôsobe nia v Pa ríži som nadobudol skúse· 
nosť, že kompozícia je akoby viazaná na štátne hranice, že rôz
ne štáty majú svojské kompozičné metódy, štýly. Niet medzi
národného štýlu a nic sú školy, ale sú - povedal by som - ná
rodné školy, z kto rých z času na čas vyskočí nebývalý talent , 
kto rý sa na tomto národnom tóne zúčastn í , a lebo ho môže 
viesť . Zäsadný rozdiel medzi dnešnou mladou generáciou a 
skladateľmi päťdesiatych rokov vidím v tom , že vtedy po voj
ne všetko žilo túžbou, alebo sklonom k určitému experime nto-

. vaniu , snahou niečo nové vybudovať , ta kže bolo celkom priro
dzené, že skladateľ 50-tych a 60-tych rokov bol súčasne experi
me ntáto rom , navrhovatel'om. Boli aj v tom období takí , kto rí 
neboli bezpodmienečne experimentáto rmi, ako napríklad Brit
te n. hovoriaci už existujúcim hudobným j azykom, ale základ
ný postoj na celom svete spočíval v snahe vytvoriť n iečo no
vé . .. Práve tento postoj sa v radoch dnešnej naj mladšej ge ne
rácie obrátil vo svoj opa k a pod ľa mňa u mladých dosť všeo
becne prevláda akademizmus: situácia je taká, že staršia gene
rácia, kto rá experimentovala v 50-tych rokoch, zotrvala v tejto · 
pionie rskej ,funkcii, kým mladšia gene rácia sa pokúša realizo
vať opak- a koby sa bránila proti prie kopníckej práci, pro ti ex
perime ntu . Nezvyčajným spôsobom sa usilujú reštaurovať ve
ci, kto ré sú predvojnové, čo je ,pre mi\a osobne postoj druhej 
triedy .• Väčšia chyba však je, že - zdá sa mi -samotné maj
strovstvo , 1. j . remeselná úroveň skladateľskej praxe je všeo
becne pomerne nízka . často sa skladatelia uspokoja s tým, že 
z imitácií, zo zaužíva ných tvarov niečo reprodukujú . Vid lfn v 
dane j chvíli tento spätný vývoj dosť negatívne . Sú , pravda , vý
nimky, ktoré spÍňajú moje predstavy o tvorivosti (možno, že 
to je problé m mojej generácie): podľa mi\a vzniká hodnotná 
kompozícia vtedy, keď sa auto r snaží zapl n iť priesto r, ktorý sa 
tak sta ne jeho vlastným, pretože ho pred ním ešte nik neobja
vil , ak navrhuje nové riešenia , skúša nové znenie, či už preto, 
aby robil niečo nové, a lebo preto, že to re meselne lepšie vie 
ako niekto iný. A v tejto chvíli akosi postrádam práve toto 
-zdá sa , že pre dnešných skladatel'ov lepšie vedieť nie je aktuálne 
kritérium. Väčšina je spokojná so stavom, ktorý je . Vytratil sa 
boj , ktorý bol predtým všadeprítomný. 

. Pripravila: AL:lBET A RAJTEROV Á 
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FRANZ SCHMIDT 
K 50. výročiu úmrtia skladateľa 

(1874 -1939) 

l edine 11a základe vedomostí získaných 
" u Feliciá11a som obstál na prijímacích 
skúJkach do /Jruck11erovej ko11trapunktickej 
triedy 110 Viede11skom ko11zervatóriu a vďaka 
11im som a11i 11eskór 11ikdy 11ezaznamenal 
i iad11e m edzery alebo slabi11y v základoch". 
Toto hlboké a výrawé svedectvo o úcte voči 
učite/'ovi vyslovil bratislavský rodák Franz 
Schmidt: týka sa pátra Feliciá11a, alias Jozefa 
Mócika, orga11istu a polyhistora vo františ
kállskom kiMtore v Brmislave. K 11emu i do 
rod11ého mesw sa Schmidt po svojom presťa
hoval/( ( 1888) a trvalom usade11í vo Vied11i 
opakova11e a rád vracal, vel/' tu z ískal okrem 
pedagógov - spočimku 11imi boli aj Rudolf 
Mader a Ludwig /Jurger- aj m11oistvo pria
mych hudob11ých pod11eto v a informácií z 
pestrého hudob11ého života chrámového, 
amatérskeho i profesio11ál11eho. Bratislava 
však nepochyb11e za11echala svoje stopy aj z 
h/'adiska troj11árodnost11ého zloženia svojho 
obyvatel'stva - ostat11e: Schmidtova tvorba je 
toho výrečným dokume1110m. 

Nielen pre s1·oj vzťah k Brmislave je vJak 
tento azda posled11ý predstavíte/' hudobného 
roma11tizmu hod11ý krátkeho pozastavenia. 
Vieme, že z pozíci( progresívnych vývino
vých te11dencií hudby 20. storočia bol dlho 
obvitíova11ý zo spiatoč11íctva a eklekticizmu, 
súčasne však - mofno aj v dósledku nového 
historického cíte11ia 11a~'ej doby - vieme, ie 
opodstalllellie má aj tvorba zotrvávajúca na 
star§ích pozíciách ak vy11iká obja vnosťou, 
bohatou diferellcovallosťou aj v rámci vývi
IIOľ/1 ul prekollallých pri11cfpov, alebo ich 
osvetle11ím z i11ého, 11ezvyklého zorného uh
la: wk má popri Stravinskom právo na ž ivot 
Rachmani11ov, popri Bartókovi Dohnányi, po
pri predstavite/'och 2. viedenskej školy aj 
Schreker, Zemli11sky. Strauss alebo 
Schmidt. Spom edzi m enova11ých sk/adatel'ov 
v da11ej ch víli 11ojviac dlhujeme práve jemu. 

Vo Vied11i prvých desaťr,očí 11Mho storočia 
bol Schmidt aký msi protipólom Arnolda 
Schä11berga (obaja sa 11arodili v roku 1874), 
nie však jeho protiv11íkom . Vzájomná tole
rancia i úcta charakterizovala vzťah týchto 
dvoch sk/adatel'ov, ktorých estetické a Jwdob
né východiská 11eboli zda/eko také vzdiale11é 
ako ich zrelá. vykryštalizoval/á tvorba. Na 
ilustráciu tohto rešpektu stačí uviesť fakt, ie 
Schmidt 11iele11 s típrim11ý111 záujmom sledo
val Schä11bergovu umeleckú cestu, ale prílefi
tostlle imerpretova/ jeho skladby ana Hudob
nej akadémii usporiadal aj autorský koncert 
zo Schä11bergovej tvorby, v rámci ktorého 
sám dirigoval Pierrota Lwwira. Bolo to v ob
dobí, ked po počiatoč11ej pedagogickej čin
nosti 110 Viede11skom ko11 zervatóriu (od roku 
1901) bol od roku 1914 profesorom hry na 
klavíri, neskór aj kontrapunktu a kompozí
cie na 1/udobllej akadérnii, ktorej rektorom bol 
v rokoch 1927 - 1931. Dlhoročný koncert
ný majster skupiny violončiel v orchestri Vie-

denských filharmon ikov (v tomto odbore 
absolovova/ 11a Viede11skom ko11zervatóriu), 
kde bol aj svedkom preslávenej "mahlerov
skej" éry, vynikajúci klavirista a organista bol 
všeobecne uznávaný a najmä študentmi obdi
vovaný pre svoju 11ezvyčajnú muzikalitu, 
priam zázračnú hudobnú pamiiť, muzikant
skú zručnosť a erudfciu. Hoci neabsolvoval 
regulérne, diplom om uk-ončené štúdium 
skladby (NB: Iuídium kontrapunktu v spomí
nanej Brucknerovej triede trvalo ibaniekol'ko 
hodí11, lebo Bruck11er práve vtedy z konzer
vatória odišiel a Schmidt chodi/na hodiny ná
uky o harmónii k Robertovi Fuchsovi, ktoré
ho v§ak v súvislosti so svojfmi vedomosťami 
nikdy nespomfnal), bo/neprekonateľný práve 
v "remesle'' kompozičného majstrovstva. 
Svedčia o tom partitúry diel z najrozmanitej
Hch ·fánrových oblastí: opery Notre Dome 
(1902- 1904; viacero dobových kritík ju po
rovnáva/o so Smetanovým Daliborom. Zná
ma a často hrávaná je aj z nej Medzihra a 
Karnevalová hudba) a Fredigundis (1916 -
1921), šty ri symfónie (1 . - 1899, 2. - 1913,3. 
- 1927, 4. - 1933), orchestrálne Variácie na 
husársku pieseň, koncertantné diela pre klavír 
pre ľavú ruku a orchester (variácie na Beetho

. venovu tému - 1924, klavírny koncert -
1934), kom orné skladby a veľký počet orga
nových diel (hodných pozomosti i našich or
ganistov); vyvrcholen(m tvorby je nesporne 
veľkolepé oratórium na text Apokalypsy Kni
ha so siedmimi pečaťami. 

Neraz spomÍII(má Schmidtova prfbuwosť s 
Brucknerom a vzdialenej§ie so Schubertom 
svedčí o spoločných k oretíoch, názvuky na 
Wagnera a Richarda Stmussa sú daríou dobo
vému cfteniu, ale sú v jeho tvorbe prítomné 
iba ako spojovacf článok nijako nenarušujtíci 
svojráznosť a osobitosť jeho neskororoman
tického kompozičného prejavu. Ten je o
zvláštňovaný svojským harmonickým cíte
n fm , ktoré pósobf v dósledku superpozície 
akordov niekedy bitonálne, súčasne je však 
riadené tonálnym cíten ím, i keď s neustálym 
odďaľovaním a expanziou al do kmjností sia
hajúcej chromatiky. Tieto postupy idú ruka v 
ruke s prekypujúcou , nekonečnou, vf dy zno
va sa rozbiehajtícou melodikou; permanenmý 
m elodický a harmonický tok je v orchestrál
nych skladbách podporovaný aj prednosmým 
poufívanfm sláčikov v melódii. Franc 
Schmidt je skladateľ primárne ly rický. Melo
dickej lfnii, v ktorej absentLtje dramatické na
pätie, tomwo kvitnutiu bez konca a bez k on
fliktov patrí primát pred ostatný mi zložkami 
skladby; s tíou kráča paralelne dólelitá úloha 
polyfónie i hustota faktúry. Osobitosť 
Schmidtovho hudobného jazyka v neposled
nej miere spočíva aj v spojení priam zmysel
ného zvuku s tradičnými formami, ktorého 
zvláštnosťou je veľkoplo§nosť formy a dyna
miky, asociujúcej sčasti organovú prax. For
ma vôbec bola oblasťou, v ktorej Franz 
Schmidt bolnanajvý§ objavný: zo skladby ku 
skladbe ju riešil nanovo, h/'adajúc riešenia 
najmä na problém záverečnej časti cyklického 
diela. Bol predovšetký,.,. milovnfkom a maj
strom techniky variácie a to v kombinácii s 
ron dom alebo sonátovou formou , resp. s cyk
lickou formou symfónie. 
Charakteriwjúc Schmidtov kompozičný pre
jav nemofl10 nespomenúť jeho záľubu v uhor
skom (novouhorskom) kolorite, ktorý sa síce 
nestáva organickou súčasťou jeho štý lu, ale je 
prítomný takm er v kal dom diele v podobe ci
tátu alebo motívu vlastnej inipirácie v tomto 
tóne; aj tento prvok vyu ffva v prospech z vu
kovej a farebnej opojnosti. . 

Čas strávený so Schmidtovou hudbou nie je 
premámený. Poučí nás o d'alšom príklade ne
priamočiarosti a mnohovrstvovosti vývoja 
hudby i o tom , le púha prísluinos( k určitému 
smeru či Itýlu nemófe byť jediným hodnotia
cim kritériom. 

~ .... 1 l1/!1l1 1q. 

Ukážka rukopisu partitúry opery Fredigundis so Schmidtovým záznamom o smrti Jozefa Môci
ka. 

Snímka: archív HŽ 

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla) 

P renikanie tohto kritéria do sloven
skej hudobnej tvorby sa viazalo na ná

stup mlade j skladate ľskej generácie koncom 
50-tych rokov v priebehu nasleduj úceho de
saťročia. Záujem jej p ríslušníkov o integritu 
s tými stupňami a úrovňou inovácie kompo
zičn ých prvkov a prostriedkov. kto ré sa v po
rovna nf s dovtedajším vývojo,vým kon textom 
slovenskej hudby mohli javiť ako nezvyčajné 
a zauj ímavé, vhodné pre experimentálne a 
hľadačské tvorivé postupy, vyplynul zo štýlo
tvornej o rientácie viazanej najmä na pre
hlbovanie technicko-kompozičných schop
ností, rozširovanie inšpiračných a informač
ných okruhov, o tázky štýlovej .. čistoty" i z 
polemickej reakcie na domáce výchovno
vzdelávacie prostredie. Pedagógovia na 
VŠM U pri vedení svojich žiak-ov kompozície 
empiricky vychádzali z vlastných umeleckých 
skúseností a z úcty k tradícii, na kto rej vyras
tali . Neboli experime ntujúcimi tvorcami, ne
ašpirovali na teoretickú reflexiu vývoja hu
dobného materiá lu a techniky v súdobej eu
rópskej hudbe a na tvo rivo-aktívny vzťah k 
nemu . Skola mohla len ojedine le zabezpečo
vať priame infortnačné a tvo rivé stimuly pre 
konfrontáciu s aktuálnymi kompozičnými 
tendenciami. Z toho mohli u mladých tvor
cov klíčiť aj únikové reakcie . hl'adanie ná
hradných zdrojov a prostredia , psychologic
ky oprávnená prudkosť úsilia prekonávať 
nadobudnutý obzor poznania a niekedy 
spontánn y a menej kritický prístup k prichá
dzajúcim podne tom , ako odraz symptómu 
.. zakázaného ovocia" . 
Začiatkom 60-tych rokov začali do sloven

ské ho hudobného života vstupovať nie len 
mladí absolventi kompozfci e, ale pribudli aj 
noví koncertní ume lci a muzikológovia . O ži
ven ie nastalo v oblasti koncertného života ,' 
aktuálne z hľadiska prekonávania niektorých 
anomálií predchádzajúceho obdobia. V prie
behu 50-tych rokov tOtiž vznikal rozpor me
dzi prudkým kvantitatívnym nárastom domá
cej novej tvorby a menšími spoločenskými 

príležitosťami l>re jej uplatnenie. Súviselo to 
s nedobudovaním profesionálnej i nterpretač

nej základ ne najmä v oblasti komorných sú
borov, a le aj s rezervovaným postojom k no
vej slovenskej tvorbe a súčasnej hudbe vše
obecne. Popredné symfonické te leso Sloven
ská filharmónia malo síce v svojom umelec
kom štatúte uloženú povinnosť venovať sa 
propagácii pôvodnej slovenskej tvorby, ale 
jeho dramaturgia dlhší čas zápasila s nechuťou 
interpretov vzdať sa k ľúčového klasicko-ro
mantického repertoáru a muse la tiež z eko
nomických dôvodov akceptovať vkus publika 
zameraný na tento repertoá rový okruh . Na
priek tomu sa práve prostredníctvom Sloven
skej filharmónie dostávala už od polovice 
50-tych rokov do posluchá~skeho povedomia 
tak tvorba viacerých prfslušnfkov generácie 
Slovenskej hudobnej moderny. ako aj diela 
popredných osobností európskej hudby 
20. storočia - Debussyho , Bartóka, Proko
fieva a na jmä Šostakoviča, neskôr Stravinské
ho , Honeggera. Lutoslawského. Jedným z 
impulzov pre sústavnejšiu prezentáci u slo 
venske j tvorby bola prestavba dramaturgic
ké ho plánu Symfonického orchestra Cs. roz
hlasu v Bratislave zameraná na hudbu 20. 
storočia , vrátane nových diel slovenských 
skladate l'ov, rozšírenie nahrávacieho času 
pre hudobné vysielanie a zapoje nie tohto te
lesa do koncertnej činnosti. Ďalším priesto
rom na pro pagáci u domácei tvorby sa od ro
ku 1962 stalo rozhlasové Stúdio mladých i 
p ravide lné komorné matiné o rganizované 
zväzom skladateľov. Za vyvrcholenie týchto 
možností v pomínanom období treba pova
žovať usporiadanie Preh liadky novej tvorby 
slovenských skladateľov v marci 1963, kto
rou sa prerušila viacročná absencia nevyh
nutne j realizačnej platformy stimulujúcej no
vú tvo rbu a zaručuj úcej širšiu medzigenerač

nú a štýlovú konfrontáciu i spoločenskú rezo
na nciu . 

-Napriek priaznivé mu ohlasu kritiky, ktorá 
pozit ívne prijala aj široký štýlový rozptyl a 
žánrovú pestrosť uvedenej tvorby, za zväzu 
nepodarilo zabezpeči t' pravidelnosť Pre hliad
ky - ďalšie sa uskutočnili po troj ročných od
stupoch (v rokoch 1967, 1970). Až v polovici 
70-tych rokov prišlo k stabi lnému začleneniu 
prezentácie noviniek domácej tvorby do roč
ného harmonogramu hudobného života pro
stredníctvom Týždňov novej tvorby . 

Z ložitý a prot irečivý proces štýlove j dyna
mizácie slovenskej hudby sa začiatkom 

60-tych rokov koncent roval na ideu možnej 
o tvore nosti tvorby voči tým podnetom - pro
striedkom. technikám. osobnostiam-. kto ré 
sa v bezprostredne minulom období buď ta
buizovali alebo obchádzali . Stredobodom 
re flexie sa stávali diela predstaviteľov 2. vie
denskej ško ly a postwebernovské o rie ntácie 
v súdobej západoeurópskej hudbe. Ojedine
lé teoretick,é úvahy, považujúce možnosť in
špirácie domácej tvorby jednotl ivými smermi 
európskej hudby prvej po lovice nášho storo
č ia za vyčerpanú a neaktuálnu. boli prekoná
vané jednak tvorivými záujmami a kompo
z ičnými výsledkami viacerých skladate ľských 
generácií a jednak novými impulzmi z oblasti 
ideo lógie a spoločenského vedomia. V roku 
1962 sa konal XII. zjazd KSC. kto rý v uzne-

sení zdô raznil , že pre umelcov sú zaručené v 
plnej šírke podmienky na štýlovú diferenciá
ciu tvorby. na otvorenú výmenu názorov a na 
zlikvidovanie schematických šablón mysle
nia. O to. aby sa tieto myšlienky nestali frá
zou. usilovala zvýšená diskusná aktivita v 
umeleckom prostredí. zamýšľaj úca sa nad 
chybami a nedostatkami kultúrnej poli tiky 
uplynulých ro kov a h ľadajúca priestory zá
sadnejšej inovácie tvorivých postupov a 
ideovo-estetických východísk. Aj v oblasti 
hudobnej publicistiky narastal i k ritické po
stoje voči predchádzajúcemu vývojovému 
obdobiu, obsahujúce požiadavku dôsledného 
boja proti pretrvávaniu vulgarizujllcim pred
stavám o priamočiarom a nekomplikovanom 
vývinovom dynamizme slovenského hudob
ného umenia, presadzujúce právo na uplat
ne nie tvorivých úsilf mladej skladateJskej ge
nerácie a deklaruj úce potrebu slovenskej 
hudby integračne participovať na hnutf No
vej hudby. 

Tieto postoje prichádzali v čase, kedy sa 
otázka dynamizácie predpokladov štýlotvor
nej inovácie slovenskej hudobnej tvorby za
čala rieš i ť nielen ko rekciou pôvodných ofi
ciálnych stanov(sk. ale aj hľadaním stimulu
júcich prostriedkov na jej realizáciu . V roku 
1962 sa prostredníctvom zväzu uskutočn i la 
hromadná návšteva popredného festivalu sú
časnej hudby Varšavská jese ň v záujme bez- · 
p rostredného kontaktu skladateľov a teoreti
kov so súdobými tvorivými tendenciami. V 
časopise Slovenská hudba stúpol rad infor
matívn ych článkov venovaných jednotlivým 
kompozičným technikám hudby 20. storočia, 
rozvinula sa diskusia o mieste experimentu v 
súčasnej hudobnej tvo rbe a začala sa zo stra
ny publicistiky a kritiky venovať pozornosť 
inovačnému úsiliu a prvým výsledkom mla
dých skladateľov . Problé m dynamickej ino
vácie hudobnej tvo rby však nemal byť výsa
dou jednej generácie, vrstvy či skupiny , ale 
viazal sa na širšie a komplexnejšie tvorivé a 
real izačné zázemie slovenske j hudby 60-tych 
rokov. Ak sa tak nepochopil. bo lo to aj pre
to , že v dôsledku dobovej atmosféry a zvýše
né ho kriticizmu na rastali subjektívne emócie 
a netolerantné medzigeneračné výmeny ná
zorov. 

Spomenuté tendencie sa p re javili aj na ro
kovaní II. zjazdu Zväzu slovenských sklada-
teľov v roku 1963 . Hlavný referát triezvo . 
hodnotil problémy týkaj úce sa kvality hu
dobnej tvorby a jej obohacovania novými vy
jadrovacími možnosťami. Zrevidoval jedno
stranný postoj k niekto rým kompozičným 
techniká m fo rmulovaný na predchádzajúcom 
skladateľskom zjazde, akceptoval funktrrosť-
umeleckého experimentu v slovenskej hudbe 
a zdôraznil , že .. pre vývoj je dô ležité dať 
priechod konfrontácii rozmanitých , niekedy 
až diamentrálne od lišných kompozičných po
stupov, pokiaľ sú schopné byť nositeľom 
umeleckého a spoločenského pokroku." Pro
gresívna kultúrno-pol itická línia sformulova-
ná v uznesení zjazdu bo la vyjadrená v ú lohe 
.. prekonať akékoľvek zvyšky dogmatizmu a 
zároveň potiera ť tendencie liberalizmu a 
upevňovať pozície marx-leninizmu v celom 
živote spoločnosti". Vyžadovala ďalej ener-
gicky bojovať proti ne marxistickým ideovým 
a estetickým vplyvom. Túto úlohu sa však 
podari lo pln iť len čiastočne. zaiste aj preto , 
že pojmy .,dogmatizmus" a .,liberalizmus" sa 
kládli voči sebe schematicky a tézovito, prime-
rane zložitosti a nedostatočnt!'j rozpracovanos-
ti teórie socialistické ho realizmu v hudbe. 

V priebehu 60-tych rokov nachádzali sna
hy stimulovať novú tvorbu ďalšie priestory. 
Rozširovali sa možnosti p ropagácie a šírenia 
die l vydávaním partitúr v Státnom hudob
nom vydavateľstve a zaraďovaním skladieb 
slovenských auto rov do te matickej gramofó
novej edície Supraphonu Musica nova bohe
mica et slovaca. kto rej prvé tituly vyšli v roku 
1965. V tom istom roku vzniklo Experimen
tálne štúdio v Cs. rozhlase . ktoré svojou prí
strojovou vybavenosťou vytvorilo dô ležitú 
bázu pre technicko-akustickú inováciu hu
dobné ho materiál u. Nadviazalo sa tým na 
skromné možnost i, kto ré sa p re tvorbu zvu
kových zdrojov elektroakusticke j a konkrét
nej hudby vytvorili už v roku 1960 vo Zvuko
vom pracovisku Cs. te levízie. 

V tomto desaťročí nasta l aj výraznejš í 
prienik slovenskej tvorby do medzinárod
ných kontextov prostredníctvom zastúpenia 
na popredných podujatiach (napríklad v 
rámci Medzinárodnej spoločnosti pre súčas
nú hudbu) a festivaloch (účasť na Varšavskej 
jeseni. Záhrebskom bienále). nadviazal sa 
konta kt s centrom neoavantgardného hnutia 
- darmstadtskými kompozičnými kurzmi. 
Hoci ten to prie nik ne mohol byť reprezenta
tívny. lebo zastupoval le n výsek inovačných 
úsilí slovenskej hudby, závislý na niektorých 
smerových a technických dispozíciách Novej 
hudby, možno ho považovať za špecifickú sú
časť oživenia vzťahu slovenskej a svetovej' 
hudby. Z tdhto hľadiska možno_,činnosť špe
ciálne profi lované ho komornéhO interpretač
ného združenia Hudba dneška: ktoré verej ne 
vystupovalo v rokoch 1964 - 1970, považovať 
za osobitý príspevok do vtedajšieho rozvoja Hi ] 
hudobné ho života. Pozitívnou stránkou jeho 
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Smolenické seminá1:e boli v 60-tych rokoch repre-Lentalfvnym rámcom aktivit slovenskej hu
dobnej avantgardy. Záber je z roku 1968; v popredi K. Stockhausen. 

pôsobenia bola informačno-propagačná funk
cia, podnecovanie tvorivej aktivity a rozširo
vanie inte rpretačných schopností a skúse
ností hráčov a zvýšenie záujmov publika o 
súčasnú tvorbu . Počiatočnú d ramaturgiu sú
boru určoval záuj em o súdobú euró psku hu
dobnú tvorbu v zásade reduko vanú na darm
stadtskú inicia tívu Novej hudby- a uvádzanie 
premiér novovznikajúcich ko morných diel 
slovenských autorov. Súčasťou tejto drama
turgie sa stal aj záslužný cyklus Kaleidoskop 
hudby nášho storočia, v rámci ktorého zazne
li ukážky medzivojnovej tvorby našich a eu
rópskych skladateľov. Do to hto kontextu 
možno zaradiť aj Seminá re p re súčasnú hud
bu, konané v rokoch 1968 - 1970 v Smoleni
ciach. Pôvodnou ideou podujatia bolo, aby 
sa aj na Slovensku vytvo rila pla tforma pre 
otvorenú konfrontáciu vývoja domácej tvor
by so stavom , zá mermi a smerovými orientá
ciami svetovej hudby. Už v roku 1965 vznikl a 
myšlienka Medzinárodného týždňa súčasnej 
hudby, ktorý by podobne ako Varšavská je
seň mo ho l byť inšpiratívnym festivalovým 
prostredím a dôležitým katalyzá torom dyna
miky slovenskej hudobnej tvorby. Z hľadiska 
prirodzenej štruktúry socioló gie hudobného 
života bola táto požiadavka oprávnená. 
Spoločensko-politická atmosféra prelomu 
60-tych a 70-tych rokov , kedy sa podujatie 
uskutočnilo, však nedovoľovala prekonať 
niektoré jednostranno sti a rozvin úť plodnú 
ideu nepredpojaté ho vstupu slo venskej hu
dobnej tvorby d o sústavného informačného a 
inšpiratívneho medzinárodného ko ntextu. 

Nástup. ideovo-ume leckú o rie nt áciu a spô 
sob aktivity skladateľskej generácie nastupu
júcej v 60-tych rokoch možno považova ť za 
jeden z dôležitých faktorov vývinové ho po 
hybu v slovenskej hudbe, aj keď niesol popri 
zdravej polemike a generačnom sebavedomí 
niektoré riziká. Neuvedomenic si faktu 
viacvrstvovosti vývoja tvo rby v 20. storočí a z 
neho plynúcej plurality a nerovnomernosti 
inovačných procesov v umen í mo hlo viesť v 
štádiách nespornej dynamizácie štýlotvor
ných východísk k vytváraniu po vedo mia o je
dinečnosti a progreslvnosti Novej hudby, k 
prestavc o potrebe .. dobiehať zameškané" . k 
napodobovaniu inovačných štrukttk Pritom 
sa menej evidovali reá lne vnúto rné rozpory a 
krízové stavy spojené s .. čistotou" parciálnej 

...". hudobnej inovácie . obmedzenej na tcchno lo
Jil., gickú novosť . Tak sa konšti tuoval rad ikál ne 

Snímka: archív HŽ 

o rientovaný .. druh ý prúd", ktorý však IJe
predstavo val ho mogénne štrukturo van ý tvo
ri vý fe no mén , č i programovo vyhranený a 
jedno tný skupinový postoj . Už v štádiu jeho 
emancipácie v p rvej polo vici 60-tych ro kov sa 
d iferencovali rozmanité prístupy k zdroju 
inovačných tende ncií s ním spojených . Uká
zalo sa to nap ríklad pri aplikácii dodekafó
nie. resp . scriálnej techniky. jedného z pro
striedkov upevňovania ko nštruktívneho zá
kladu artcficiálnej e uró pske j hudby 20. sto
roči a. to ho , ~torý sa v slo venske j hudbe d o 
60-tych rokov z historických a umeleckých 
dô vodov nemohol uplatni ť . Redukcia inovač
né ho záujmu na problém ovládnutia štruktu
rálnych operácií so sériou ne bo la len preja
vo m mó dnosti , či podľahnutia .. hudobno-ma
teriálového fe tišizmu" . ale mala sociálno
·psycho logické, štýlové a ideové motivácie . 
Príťažlivosť tejto techniky' bola daná schop
nosťam i vhodne sa turovať experime ntálne fá
zy tvorivých zámerov prostried kami racio nál
nej disciplfny a kompenzovať tak prevlád ajú
eu roman tizujúcu spo ntanc itu , bezpro stred
nosť i určitý pleonazmus zaužívaných kom
pozičných postupov. Precenenie .. mo ci" or
ganizova ných vzťahov medzi tónmi , záujem 
tvo rcov viace rých generácií o osvojenie si do
dekafó nic ako aktuálnej novinky mali krátke 
trvanie. Stalo sa charakteri stické , že seriálny 
technický princíp sa prehodnocoval na indi
viduálnych štýlo tvorných úrovniach v dosta
točnej vzdia lenosti od sche matických pod ôb 
jeho aplikácie . Postupy, kto ré boli pôvodne 
pociťované a ko neprij ateľné pre slovenskú 
hudbu sa po merne sko ro uplatnil i nielen v 
technických etudách . ale aj v závažných 
sk ladbách ako dô kaz schopno ti slovenských 
sk ladate ľov organicky a samostatne zúžitko
vať inovačné podnety z odlišné ho hudobno
štýlového prostredia metódo u špecifickej se
lekcie . interpo lácie. či kombinácie navonok 
protireč i vých prvkov. T áto interakcia v súvi
slosti s osvo jovaním do de kafo nickc j techni
ky vyvolala jed en z d ôležitých výsledkov ino
vácie hudobnej tvorby v 60-tych ro koch -
ucho penie radovej ko mpozície a ko zvláštne
ho prípadu modality v dvanásťtónovom 
priesto re - umožnila stručnú a konce ntrova
nú lyrickú expresiu a sprostredkova la spoji
tosti s neoklasicistickými prvkami formovej 
disciplíny. Schopnosť samo sta tnej absorp cie 
a tvo rivej transfo rmácie podne tov smero vala 
v ko nkré tnej tvorbe od č i s to technicko-

y 
udby 

·.štrukturálnej ino vácie k novému, aute ntic
kému typu výpovede. 

l ďalšie techniky a metód y uplatňované v 
do bo ve j tvorbe západoeuró pske j ncovant
ga rdy pod názvom Nová hudba prechádzali v 
tvorivej p raxi väčšiny slovenských skladate
ľov , kto rí sa rozhodli ich použiť . podobným 
mechanizmo m o svojovania a pre hodnocova
nia . Niektoré z nich sa využili le n minimálne 
a krátkodobo (happe ning, kolážová ko mpo
zícia) . iné sa ukázali ako funkčnejš ie a per
spektívnejšie. Napríklad alcato rika sa začala 
v slovenskej hudbe uplatňova ť nie na základe 
neviazanej náhody, voľnosti tzv. otvorenej 
formy , ale v súhlase s inšpi ráciami z poľskej 
kompozičnej školy , ako vhod ný prostriedok 
na dosa hovanie nových štrukturá lnych a naj 
mä zvukov'ých výsledníc, slúžiaci individuali
zovanej a a ngažovanej výpo ved i. Schopnosť 
vyrovnávať sa s tlakom inovačne pôsobiacich 
kompozično-technických podnetov pre kona
ním ich prostého napodo bovania svedč í o 
umeleckej vyspelosti a tvo rivej zodpoved
nosti slovenských sklad::rtcľov. vrátane väčš i 
ny príslušníkov vtedy najmladšej generačnej 
vrstvy. 

Zdrojom týchto tendenci í v slove nsk'ej 
hudbe 60-tych rokov však zďaleka nebola len 
Nová hudba. ale aj tie tvo r ivé postupy. kto ré 
rástli na rekonštrukcii a rozšíre ní vzťahu ·k 
die lam klasikov hudby 20. storočia- Pro ko
fieva. Stravinského , Bcrga . Ba rtóka a ďal
ších - a na aktivizácii vedo mia historických 
hodnô t zrodených na pôde p redchádzajúcich 
vývojových eposh európskej hudby . Rozš íre
nie inovačného dy namizmu smerom k star
ším l1isto rickým obdo biam ne možno chápať 
len ako p rejav aktívne ho zá ujmu o neo-štýly 
v euró p kej hudbe dvadsjatych ro kov, ale aj 
ako súčasť prij ímania týchto konštánt, ktoré sa 
pre euró psku hudobnú tradíciu u kázali ako 
rozho duj úce a významné. Prítomnosť týchto 
tendencií v slovenskej hudbe znamenala zá
važnú súčasť kontinuity a integrácie domáce
ho so svetovým na pôde širšieho a vyspelého 
ku ltúrneho povedomia. 
Zároveň v tomto období možno vykázať 

minimálne zastúpe nie ncofo lkló rn ych te n
dencií , absentovali aj inovačné podnety z no n
artificiálnej hudby - z džezu , populárnej 
hudby i z mimoeurópskych hudo bných kul
túr. V to m sa slovenská hudobná tvorba 
primkla k un ive rzalistickému európskemu 
trendu , ktorý sa v prvých dvoch desa ťročiach 
d ruhe j polovice nášho storočia dočasne od
kloni l od zäujmu akcen tova ť ná rod né ind ivi
dua li ty hudobného prejavu a bazíroval na 
ko nzckventc prcmysle ncj kompozičnej 

štruktúre. analytickom vzťahu k materiálu , 
na určitej unifo rmite a objektivizácii výrazu . 
Toto primknutie však nezname nalo po pretie 
vývinovej ko ntinu it y slovenskej hud by a jej 
schopnosti samostatne a autenticky reagovať 
na neoavantgardné tendencie a vytvá rať si 
tak plodný a nový postoj k vlastnej tradícii. 
Napriek zložitej kultú rno-politickej si tuácii , 
priamo i sprostredkovane d o lichajúcej a j na 
štruktúru reperto áru inovačných zdrojov a 
možností umeleckej tvorby. získala tvorivá 
kompozičn á prax cenné skúsenosti a výsled
ky, na kto rých sa moh lo t avať v ďa lš ích vý
vojových fázach . 

Sedemdesiate roky vtlačili pro filácii slo
venskej hudobne j ku ltú ry nové črt y . Vyplý
vali pred ovšet kým z opatrení v zmysle Záko
na o čs. fed erácii , ktoré zaručova li po stave
niu slovenskej kultúry rovnocenné postave
nic v štáte a vytvárali priaznivé a perspe ktív
ne podmie nky na rozvoj zázemia aj pre ino 
váciu hudob nej tvorby vo sfé re e ko no mickej, 
sprostredkovateľskej a realizačnej . Či nnosť 
vydavate ľstva Opus, umeleckej agentúry 
Slo vko ncert. ak tivita Hudobno-informačné
ho strediska SHF i zväzových o rgá nov zvýše
no u miero u stimulovali. š írili a propagovali 
slovenskú tvorbu. Zároveň bolo po treb né vy
rovnať sa s niektorými jednostrannosťami , 
kto ré do oblasti hudo bného umenia priniesla 
celospoločenská kríza koncom 60-tych ro
kov . V duchu kultúrno-po litickej stratégie 
nového vedenia KSČ , ku kto re j sa prihlásilo 
Valné zh romaždenie Zväzu sk ladateľov v ap
ríli 1970 mohol IV. zjazd ZSS o dva roky ne
skô r analyticky podrobne a kriticky nekom
pro misne zhodnotiť dovted ajšiu vývojovú 
ceslli socialistického hudobné ho ume nia a 
formulovať a j ideové výcho diská je ho ďalš ie-

ho rozvoja. A k sa v 50-tych rokoch b rzd ou 
vývojového dynamizmu stávalo p recene nie 
integračných prvkov v rámci ne hybné ho mo
delu národného a socia listického štýlu ako 
izolované ho systému s má lo pre menlivou 
štruktúro u . tak sa tako uto brzdou v ďalšom 
desaťroč í javilo prccc r!ovanic int egračných 

prvkov na p la tfo rme svetovosti t . j . bezpro
strednej o tvorenosti aj voči tým ko ncepciam, 
kto ré mo hli diskredi tovať podstatu social is
tického umenia. Z ana lýzy konkré tnej tvorby 
vyplýva . že v oblasti slovenského hudobného 
umenia prichádzalo le n ep izodicky k identifi
kácii s niektorými ex trémnymi smermi v sve
tovej h ud be. Naopak , práve v druhej polovi
ci 60-tych ro kov. keď všeobecne si lneli akul
turačné te nde ncie, vznikli pozoruho dné hu
do bné die la . kde v po predí stála apc latívna a 
expres ívne účinn á výpoveď, súvisiaca s in
venčným p rístupo m viace rých tvorcov k d is
pozičnej šírke zvukovo-mate riálových kvalít 
hudby. s inováciou štru ktu rá lnych. formo
vých a funkčn ých viizicb slova a hudby v kan
tá tovom žánri, opere i v nekonvenčných vo
ká lno-inštrumentál nych zostavách a s odha
ľovaním nových sémantických schopností 
symfo nickej a ko mo rnej hudby. A kcent na 
humanizujúcc idey. p ro fesio nalizmus kom
pozičnej p ráce a vážnosť tvo rivých záme rov 
sa sta li určuj úcim p redpo kladom ko ntinuity a 
progres ívne j o rientácie slovenskej hudobnej 
tvorby a p rek lenuli rozvíjaj úcu sa plurali tu 
individuál nych štýlových o rientácií i odlišné 
črty dyna mizácie tvorby v 60-tych ro koch a v 
nasledujúcom desa ťročí. . 

Skladat eľská p rax sedemdesia tych rokov 
uk{lzala. že záujem o inovačné tendencie zo
sta l v po pred í. Opadla však vyhrotenosť ge
neračne manifcstovaných pole mík . otupili a 
prvky a zúžili zdroje p redchádzaj úcej avan t
gardno~t i. p revládol pozitívny vzťah ku ko
munikat ívnej fu nkcii hudby. Ú tup od zloži
tosti a jednostran nej expres ívnosti h udob
ných štruktúr v záujme novo p ro klamovanej 
p rístupnosti a spoločenskej uži točnosti tvor
by nebol vyvolaný len domácimi podmienka
mi a kultúrno-politi ckými zá me rm i. ale vy
chádzal zo širš ích súvislostí a vývinových re
akcií eu rópskej hudby na rac ionťtl n c a kon
štru ktívne u tvára ný a zvukovo d rsný sta tus 
artc ficialnosti Novej hudby 50-tych ro kov. 
Priebežné fázy jeho kore kcie sa obohatili ná
vrat mi k tonálnc hicra rchizova ným štruktú
ram . rozširovaním výrazového spek tra sme
ro m tak k mcd ita tívnosti a re flexii ako i k no
vej 111o numc ntalite . hymnickosti a epickosti. 
me nej ku vtipu a gro teske, ďa lej posilnením 
po ko n krétnych ideovo-obsahových a význa
mových in tencií i inovovaným postojom k 
trad ícii . Záujem o tvorivé 7 novuhľada nic a 
po tvrdzovanic národnej identit y sa premietol 
aj v re ko nšt ruovanom vzťahu k fol klórnym 
zdrojom a náme to m dôkladno u analýzou 
špecifických štruktu ráln ych , fo rmových a 
zvukových vlastností vokálne ho a inštrumen
Uílncho ľudového prejavu. Kva nti tatívne rás
tol počet die l i n~pi rovaných ta k revolučnými 
tradíciami. ako aj myšlien kovou po te nciou 
slovenskej poézie min ulosti i súčasnosti, spre
vádzaný inováciou baladickost i. rapsod ickos
ti. zintenzívne ním a e mociálnym zvr(rcne ním 
lyrického p rejavu. Tvorivá in te nzi ta po lyštý
lového a polygencračného auto rského záze
mia na báze rovnocennej koexiste ncie so stále 
produktívnymi osobnosťami Slo ve nskej 

h udo bnej moderny , dozrieva nia tale ntova
ných príslušn íkov ge nerácie 40-tych rokov a 
nästu pu nových sklada teľských mien. mot i· 
vovaná a sprostredkovaná o krem iné ho T ýž
dňami novej slovenskej h udohncj tvorby a 
väčšími možnosťam i p re do máce up latnen ie 
bo la prirodzená. ale niesla aj niekto ré sta ti· 
zujúce črt y. Akcent na komunika tívnosť bez 
nápadncjšcj štýlotvorne j pozície vied ol aj k 
zvukovému hedo nizmu s malou presvedči
vosťou . Vznikajú síce nesporne pozoru hodné 
synte tické d ie la, aj žánrové a té mat ické ino
vačné rozpä tie si zachováva svoj štandard. 
prevlád a celkove o rganickejší a vyrovnanejší 
proces tvorby a jej recepcie, chýba však ná
zorový vzruch, možnosť širšej ko nfro ntácie 
kvalít aj v medzinárod no m kp ntcxtc, pravi
del nejšie príležitost i pre tvori vé hľada nie . A ž 
z<~č ia t kom 80-tych ro kov sa v spojení s aktivi
tou najmladšej skl adate ľskej ge nerácie obja
vi li navo no k provoka tívncjšic inovačné črty 

- p relomi la a rezervovan{l hra nica medzi 
.. väžnou" a po pulárno u hudbo u , prostredníc
tvom hudobného minimalizmu sa renovovala 
cieľavedomá nadväznosť na konk rétne súdo
bé tvori vé sme ry svetovej hudby, zosilnili sa 
ncoro matické te nde ncie s odmie tnutím ko n
venčnej stavcbnosti, d ynamicky tva rovanej 
procesuálnosti fo rm y. Tieto črty nemožno 
považova ť za d iskontinu itný zlo m vo vývojo 
vom kontexte. ale za p rejav práva na indivi
d uälny gene račný názor a po treby perma
ne ntne j inovácie tvorivej sústavy a skúsenos
t i súčasnej slovenskej hudobne j tvo rby. Do 
terajšie výsledky ukázal i a presvedčujú , že' 
tento zložito štrukturovaný kontext napriek 
po me rne krátke j histó rii svojho utvá rania a 
pôsobenia našiel pevné miesto v rámci rozvo 
j a socia listického umen ia na Slovensku. V 
koexiste ncii presvedči vých ·tvorivých činov a 
primeraných podmieno k pre ich vcdomejšiu 
recepciu možno vid ieť jeho kult trrnu a spolo
čenskú perspekt ívnosť. 



S amotný núzov by mohol vyvolať do
jem. že nasledujúce riadky budú po

jednávať o priamom vplyve E. Suchoňa na 
tvorbu slovenských skl adateľov. Hneď v úvo
de by som chce la upzornii. že nemám na my
~l i priame väzby medzi tvorbou E. Suchoria a 
niektorých slovenských skladatcl'ov. ktoré by 
mohli vzniknúi napr íklad pôsobením peda
góga na žiaka (v tomto smere je vzorové pô
sobenie A. M oyzesa na svojich žiakov: ako 
je však známe. E. Suchori vyučoval kompozí
ciu len krátku dobu na vtedajšom Státnom 
konzervatóriu a súkromne sa .tej to činnosti 
tiež nevenoval). Nebudem hovoriť ani o kon
krétnych afinitách v oblasti tcmaticko-tvaro
vej. harmonickej. metrorytmickc j . výrazo
vej , tektonicko-formovej atď. s tvorbou 
iných skladatcl'ov. ktorých výpočet by mohol 
byť mechanický i špekulatívny a len málo by 
o niečom vypovedal. 

Pokúsim sa poukáza ť na spôsob kompozič
ného myslenia E. Suchoňa . ktorý vzhľadom 
na nasledujúci vývoj kompozičn ých smerova
ní na Slovensku bol zvlášť perspektívny. Su
choň totiž dospel k pozoruhodnej koncepcii, 
ktorá nemá len dobový , módny charak ter . 
ale je logickým rozvinutím predchádzajúcich 
typov kompozičného myslenia. V ykazuj e 
analógie s viacerými koncepciami súčasnej 
hudby, utváraj(rcimi sa nielen v domácom. 
ale aj v širšom kontexte. s koncepciami. kto• 
rých autori dospeli k podobným výsledkom, 
aj kccf mnohokrát vlastnou, nezávislou ces
tou. Pravdepodobne práve tu možno vidieť 

podstatu vysokej umeleckej hodnoty Sucho
ňovej tvorby. ktorá nemá len úzko dobovo. 
či regionálne vymedzenú pôsobnosť. 
Zároveň by som chcela zdôrazniť, že mi 

nepôjde primárne o charakter istiku všetkých 
znakov kompozičného 'myslenia E . Suchoňa 
(presiahlo by to limitovaný rozsah). ale o ak
ccntáciutcj stránky, ktorá sa z aspektu utvúra
nia širších dynamických celkov javí ako pod
statná. Napríklad v určitých konkrétnych his
toricko-vývojových fázach hudby možno ho
vori ť o starovekom intervalovommyslen í. t icž 
modálnom myslení antickom. neskôr st redo
vekom, ale aj modálnom myslení 20. storočia, 
ďalej o tonálnom. rozšírenotonálnom. vofno
tonálnom. atonálnom myslenf. intervalovom. 
dodekafonickom atď. -používa sa tiež označe
nie systém. ktoré poukazuje na racionálno
-logickú zložku jednotlivých typov myslenia. 
Pre uvedené typy kompozičného myslc11ia je 
rozhodujúci spôsob horizontálno-vert ikálnej 
organizácie hudobného materiálu (č iže har
monický aspekt ), ktorý spolu s ostatnými 
spôsobmi organizácie hudobného materiálu 
(napríklad v oblasti metrorytmiky, senoris
tiky, tektoniky a formy) vytvára určitú štý
lovú sústavu: tak sa naprík lad v rámci tonúl
neho myslenia utvori l štýl baroka . klasicizmu 
a romantizmu . 

Euger1 Suchori už v raných fázach svojich 
tvori vých úsilí dospel k poznaniu. že .. každé 
skutočné umenie musí mať svoj prísny logic
ký ystém". Sám si ho vytvori l na základe ref
lexie celého dovtedaj šieho vývoja hudby. 
Bol prvým slovenským skladateľom (a treba 
zdôraznil', že v európskom kontexte jedným 
z prvých). ktorý si uvedomil vzťah medzi 
zdanlivo nezlučitcl'nými systémami v hudbe 
t.j. medzi tonal itou. modal itou, atonalitou a 
dodckafóniou. Pribl ižne v 50-tych rokoch sa 
dopracoval na základe dovtedajšej tvorby i 
teoretických úvah k metóde. ktorú sám ako 
skladatcl'-tcorct ik popisuje (na Slovensku je 
jedným z nemnohých skladateľov. ktorí teo
reticky reflektuj ú vlast nú tvorbu- v Čechách 
možno hovoriť o J anáčkovi. 1-lábovi. Kohou
tovi . lštvanovi . Kaprovi; v zahra ničí o Hin
demithovi. Schbnbcrgovi , Messiaenovi , Ca
gcovi. Reichovi a mnohých iných). V liste 
Dušanovi Pandulovi uverejnenom v Sloven
skej hudbe 1967 v súvislosti s 2. dejstvom 
opery Sviitopluk píše: .. Spevy. obrady a kul
tické tanec našich pohanských predkov som 
mohol spracovať vo svojej fantázii len po dô
kladnom štúdiu najstarších pamiatok našich 
dejín a hudby slavianskych národov. Ta kto 
som sa dostal na nové pole modálnej tonali
ty. Počas tej to práce som prišiel k výsled
kom. ktoré ma núti li zamyslieť sa nad problé
mom dodekafónie. Schonbcrgovská dodeka
fón ia mi bola vcl'mi dobre známa ešte z č ias 
mojich štúdií u Frica K afendu v rokoch 
1929-3 1. Bola mi vtedy bytostne cudzia. lebo 
som vyložene harmonický typ skladatcl'a. 
Priori ta horizontálneho myslenia dodekafo
nistov bez ohľauu na vertikálnu výslednicu si
multánnych tvarov S<\ mi nikdy ncpozdúvala. 
Ešte viac mi vadi la negácia tonálnych cen
tier , v ktorých vidím hlavné oporné body hu
dobnej skladby. Pri skúmaní možností spojo
vania viacerých modov v j eden bimodálny. 
alebo polymodálny tvar som sčasti dospel k 8 
- 12-tónovému mod u'·. U Suchoňa ide o 
kombinúciu dvoch osemtónových modov in
tervalového zloženia veľká a malá sekunda v 
poltónovom vzťahu , ktoré spolu vytvúraj(r 
12-tónový modus (obsahuj(rci tóny chroma
tického totálu - štyri tôny s(r opakované). 
Tvorivou apl ikáciou princípov dodckafónie. 
tonálnej a modálnej hudby sa Suchoňovi 
otvoril r ad možností , ktoré neskôr spracoval 
v práci Akordika od trojzvuku po 12-zvuk 
(vyd. 1979) ... Snaži l som sa nájsť taký postup 
a systém. ktorý by zodpovedal kontinuitné-

Vplyv 
Eugena Suchoňa 

na domácu tvorbU 
ZUZANA MARTINÁKOVÁ 
mu chápaniu vývoja akordiky európskej hud
by a j ej hudobnotcorctického výkladu. bez 
jednostranného, dosial' tak často akccntova
ného momentu diskontinuity". Aj keď Akor
dikou Suchorí sledoval propedeutický zúmer. 
spôsob ponímania akordických štruk túr je 
odrazom jeho teoretických i praktických skú
seností, t. j . jeho spôsobu kompozičného 
myslenia. ku ktorému dospieva (ako som 
spomenula) na základe pozoruhodnej refle
xie predchádzaj úcich vývojových foriem hu-

M ikuláš Galanda: Pieseň - kresba perom tušom 

dobného myslenia ... Hovoriac o súvislostiach 
hor izontálnych a vertikálnych tvarov sa pred 
nami vynára ešte jeden problém. problém 
vývojovej kontinuity . Z dejín európskej hud
by vidno. že stredoveká hudba ešte nedospe-
la k funkčnej harmónii . ale potvrdila mož
nosť existencie s(rzvukových sledov i mimo 
oblasti funkčného princípu. Možno tu hovo
ri ť o modálnej nkordike. ktorá bazírovala 
takmer výlučne na dvoj a trojzvukoch. štvor
zvuky boli vzácnosťou a disonancie vznikali 
rozmanitými technikami melodického vede
nia hlasov. Funkčná harmónia kodifikovala 
vládu durovej a molovej tóniny s akordickým 
materiálom, získnným z durovej a molovcj 
stupnice. V 19. s t oročí sa už prejavuje snaha 
po využití nového materiálu . S pribúdaním 
nového v súzvukovej sfére nastala ostrá dis
krepancia medzi praxou a teóriou, ktorá sa 
snažila nové akordické javy vysvctl'ovať z tra
dičných pozícií. až sa napokon dostala k 
úplnej bezradnosti v probléme. ako dať do
vedna javy súčasnej hudby s toľko pestova
nou. cizelovanou. vylepšovanou a rozširova
nou náukou o harmóni i. Ako jediné možné 
spojivo sa tu objavila modálna akordika, kto-
rá popr i tradičnej harmónii zohráva význam
nú úlohu a neskôr sa stáva dôležitým fak to
rom pri rozši rovaní tónového a s(rzvukového 
materiálu až po kompletný dvanásťzvuk ". 

Východiskom Suchoňovcj teórie akordiky 
je syntetický akord , zostavený z prvých 32 
alikvotných tónov. z ktorých vynechaním 
opakujúcich sa tónov rezultuje 12-zvuk , ob
sahujúci všetky tóny chromatickej stupn ice. 
Z neho potom odvodzuje prakticky všetky 
typy akordických súzvukov. vyskytuj úcich sa 
v hudbe 20. s toroči a. 

Z podobných ambícií - vytvoriť vlastný lo
gický systém v hudbe - vychnctzajú viacerí 
slovenskí skladatelia. ktorí dospeli, aj ked' 
nic v priamej závislosti od Suchoňa , k po
zoruhodne koherentným výsledkom. 

U viacerých skladatcl'ov ide predovšetkým 
o spoločné uvedomovanie si styčných bodov 
medzi tonalitou. rozšírenou tonalitou. moda
litou a dodekafóniou - naprík lad u Ivana 
Hrušovského je to spočiatku synkretizmus a 
neskôr originálna syntéza základných znakov 
uvedených typov myslenia; u Ladislava nur
lasa snaha o prepojenie rozšírenej tonality. 
modality odvodenej zo slovenského hudob
ného folklóru a čiastočne i postupov dodeka
fónic; Ilja Zeljenka si vytvära svojský systém 
horizontälno-vcrtikálncj organizácie kombi-

náciou modal i ty i dodeka fónic vo svojom 
" bunkovom" období, kde základ, čiže bunku 
tvor ia štyri tóny v sekundových resp. tercio
vých vzťahoch v rôznych kombináciách. kto
ré sú analogické operáciám základného qua
tcrnionu v dodekafónii (podobný spôsob po
užil Suchoií už v Siestich skladbách pre s l áč i 
ky) ; u Pospí ši la dochádza k prepojeniu ja
náčkovskcj modality a webernovských prin
cípov; Miro Bázlik si vytvára voj kompozič
ný jazyk na zák lade špecifického postavenia 

ba rokových a kl asicistických princípov s do
dckafóniou; Jozef Malovec tonal izuje dode
kafonické rady; I van Parfk spája wen bernov
sk ú koncíznosť i konzekventnosť štruktúr s 
impresionistickým scnzualizmom a dospieva 
k špecifickému modálnemu systému s racio
nálrlou štruk tu rťic iou . pričom dur-molové 
vzťahy nadobúdaj ú symbolickú funkciu ; Vla
dimír Bokes si vytvoril metódu. ktorej výcho
diskom je 12 sedemtónových radov, ktor'ých 
zák ladom je durová resp. molová stupnica v 
chromatickej. kvartovej alebo kvintovcj po
stupnosti. Operáciami mriežkou sa dosiahne 
rozličný charakter horizontälno-vert ikálnych 
tvarov . ktoré vyvolávajú analógie s tonál
nym. modúlnym i dodckafonickým (seriál
nym) myslením. 

Zaujímavé je porovnanie koncepcie Ro
mana Bergera, ktorý podobne ako Suchar) 
vychádza z predstavy o zlučitcl'no ti tradíciou 
overen9ch a nových kompozičných prostried
kov a dospieva inou- matematicko-logickou 
cestou k zdôvodneniu logických väzieb medzi 
tonálnym. modálnym a dodckafonickým i sc
riálnym myslením. ktoré teoreticky rozpra
coval vo svojej práci Logické zák lady harmo
nického systému a ich dôsledky pre hudobnú 
výchovu ( rk p. 1979). Vychádza z alikvotných 
tónov (podobne ako Suchoň) . z ktorých robí 
usporiadanie - po prvé - na základe maxi
málnej príbuznosti (ok táva je maximá!~ . 
tri tón minimálna pr íbuznosť) a po druhé- na 
zúk lade min imálneho rozdielu (príma. resp. 
ok táva j e kvázi identita . t. j. mini málny a pri
tom maximálny rozdiel). Z toho vyvodzuj e 
logickou cestou vzťahy intervalov a dokazu
je. že naprík lad diatonika súvisí s chromati
kou (diatonika sa považuje za zítk lad tonality 
a chrom<tt ika za jej narušenie): ..... diatonika 
j e cyklický systém transforrnáci f 7-prvkovcj 
série susedných (h) , podséric (7) (kvin tové
ho kruhu) daný opakovaním binárneho roz
kladu (pod transformáciou tu rozumieme 
prísne vzato výsledný tvar transofmácie chá
panej v matematickom zmysle)"- to zname
ná . napríklad zo 7-prvkovej série tónov v 
kvintovom kruhu FCGDAEI-I dostaneme bi
nárnym rozk ladom (každý druhý prvok pri
radený k sebe) intervaly veľkej a malej se
kundy (FGAI-ICDE). ďa lším rozkladom zís
kame intervaly veľkej a malej tercie (FA
CEGI-ID) a ďalším sa vrátime k východisko
vej (kvintovcj ) séri i . Berger postupne však 
dokazuje. ža akékol'vek in terva ly možno zís
kať binárnym rozkladom usporiadanej viac-

prvkovej ~é r ie (viac ako ~ed..: m prvkov) kvin
tového kruhu akbo chrornatick..: j post uprw~
ti. 
.. v dôsledku evolúcie systému harmóni..: oo
šlo v 20. storočí po dlh..:j sekvencii kvant ita
tívnych zmien ku zmene kva litatívn..:j . vznik
la situácia. v ktorej prestal i fungoval m..:cha
nizmy organizäcie doteraz výlučn.: spojené s 
(rrovňou individuí ... · problém harmónie je 
dnes problémom množín a harmónie na h:íz..: 
kontinua ... ide o harmóniu ri-param..:tric
kých kvalít v .. elast ickom" n-dimenzion:íl 
nom priestore". Na zúklade poznatkov z ob
last i teórie informácie a kybernetiky. ale aj 
fi lozofie a noctiky zdôvodrí ujc rozu iel mcuzi 
starou a novou paradigmou (klasického a po
klasického štádia). ktorý sa zákonite musí 
odraziť aj v hudbe. Tieto zmeny formuluje 
takto: 
a) namiesto izolovanost i - viizby. rc l:ície. 

štruktúry. 
h) namiesto statickosti - dynamické aspekty 

reality. 
c namiesto fi nitnosti- perspektíva nekoneč

na vo všetkých aspektoch. 
d) namiesto absolútnych an tít - relat iviz

mus. 
c) namiesto diskrétnych ele mentov- konti

nuum. 
f) namiesto 3-dimcnzionálncho priestoru -

ce lé spektrum (nekonečné v dimenziách). 
g) namiesto 2-hOdnotovej logiky ( tertium 

non datur)- logiky n- hodnotové . 
Berger si už v 60-tych rokoch vytvára hy

potézu u zluči teľnosti tradíciou overených 
postupov- ako je tonálny systém a jeho prin
cípy -a nových kompozičných prostriedkov 
- ako je seriálna organizácia, aleatorika , sto
chastický princíp a i. Podvedome si už vtedy 
uvedomoval. že existujú urči té zákonitosti. 
ktoré zostávajú invariantné na pozadí toho. 
čo je z aspektu štýlovo-historickej kategórie 
premenlivé. Podobne. ako sa Suchoň nesto
tožni l s l ineárne chápanou dodckafóniou. aj 
Berger sa snaží prek l enúť absenciu harmo
nickej zložky scr ia lizmu a mul tiserializmu -
prakticky vo svojej skladbe T ransforrmícic. 
Verti kalizujc v nej (v 3. a 4. čast i ) série do 
akordických tvarov rôzneho intervalového 
zloženia. ktoré rezultovali z pôvodne zvole
nej 12-tónovcj série. j ej rozkladov a piatich 
delení, čím si vytvára harmóniu , ktorá má 
obecnej ší charak ter ako úzko vymedzený to
nálno-funkčný systém. 

Jozef Sixta sa tiež postupne (koncom 60-
tych rokov) dopracováva k väčšej akcentácii 
vertikálnej zložky. ktorá je výsledn icou to
náhlych. modálnych i seriá lnych súvislostí. 
Uvedomuje si dôležitost' princípu centralizá
cie - napríklad zák ladom v Punctum contra 
punctum je zväčšený kvintakord od centrál
neho tónu D. jeho inverzia a zväčšené kvin
takordy jeho spodných a vrchných citlivých tó
nov; vo Variáciúch pre 13 nástrojov sú to šty
ri zväčšené kvarty vo vzťahu malých sekúnd. 
resp. citlivých tónov - as--d, g-cis, h- f , b-c, 
ktoré sa dajú usporiadať aj ako 2 zmenšené 
scptakordy v malosckundovom vzťahu cis-c
g- b, d-f-as-h. z čoho možno odvodi ť tvar 
cis--d-c-f-g-as-b- h zhodný so Suchoňovým 
S-tónovým modom. 

Juraj Hatrlk tiež dosp~ ! reflexiou tonálnc
ho. modálneho a dodckafonického spôsobu 
myslenia ku kompozičnej reč i . ktorej záklau 
tvorí diatonika. Uvedomuje si. že napríklad 
tóny kvintového ( resp. kvartového) kruhu 
vyčerpávajú celý 12-tonov)Í. totál a ďalší mi 

opcráciami·(gencrovaním) možno dost ať od
lišné intcrvalové vzťahy diatonického charak
teru , čím sa napríklad sled tónov v dur alebo 
v mol stúva subsériou východiskovej série. 
Dôležitým impulzom pre Hatríka boli úvahy 
o harmónii R. Bergera v spomínanej práci. 

Uvedomením si absencie vertikálnych 
vzťa hov v kompozíciách lineárneho typu 
(napr . dodekafonických) si aj Juraj Beneš za
čiatkom 70-tych rokov začína budovať vlast
nú harmóniu. ktorá by bola logickým pokra
čovaním a dôsledkom tonálneho harmonic
kého systému. Vytvära akordy rôznych inter
va lových modelov. naprík lad sekundtcrcio
vých. sekundových, kvartových. akordy in
tervalovej postupnosti 234567 ... atď. (čísla 
udávajú počet poltónov). pričom ich organi
zuje podľa určitého intervalového modu aj v 
horizontálnom smere. Všíma si ich vzájomné 
vzťahy, ktoré aj pri inej štrukturácii móžu 
mať analogické fun kčné viizby ako v tonálncj 
harmónii ; napríklad dva akordy intervalové
ho modulu sekundy a tercie stoja voči sebe 
vo vzťahu akoby dominanty a toniky ak sú 
uspo riadané tak. že okrajový ambit us prvého 
akordu je interval disonantný a druhého kon
sonantný - c-cs-f-as-b-des. c-d-f-g- b-c 
prvý obsahuje interval malej nóny. druhý čis
tej oktávy. Tieto vzťahy možno podobne pre
viesť na terciové a iné intervalové kombinú
cie v súzvukoch. 

Uvedený stručný prierez niekoľkými typmi 
kompozitného myslenia slovenských sklaua
tefov poukazuje na pozoruhodnú skutočnosť, 
že vývoj potvrdil správnosť úvah E. Suchoňa , 
formulovaných ešte v období dominancie rož
šírenotonálnej a z ľudovej hudby odvodenej 
modálnej varianty slovenskej národnej hud
by., 
Referát prednesený na muzikologickej konfe-HŽ 
rencii v septembri 1988. 


