
V dňoch 11. - 18. februára 1989 sa konal 14. ročník pre
hliadky Nová slovenská hudba. V rámci prehliadky sa usku
točnilo viacero· podujatí, z ktorých najvýznamnejší bol celo
zväzový aktív členov Zväzu slovenských skladatel'ov a kon
certných umelcov. Na ak~íve sa zúčastnil Tibor Kružlík, pra
covník oddelenia kultúry UV KSS, zaslúžilý umelec Jozef Kot, 
riaditel' odboru umenia a kultúrno-výchovnej činnosti MK 
SSR, národný umelec Milan Novák, predseda Zväzu českosl.o
venských skladatel'ov a ,koncertných umelcov a ďalší hostia. 
úvodom aktívu prehovoril s. Jozef Kot, ktorý vo svojom ob
siahlom vystúpení objasnil súčasné trendy t<ultúrnej politiky, 
vzťah kultúry a ekonomiky, podrobne sa zaoberal otázkou 
hodnotenia uplynulých 70-tych a 80-tych rokov, úlohou a fun
govaním umeleckej kritiky, otázkami hodnotových kritérií, 
vzťahu k mladému umeniu, divákovi a pod. 

Program prestavby 
a demokratizácie 

Dnešné číslo Hudobného života venujeme 
hodnoteniu jednotlivých koncertov a podujati 
l'~'" " l;i~ Jt!! .. ,., '":.~:\' ä." •• c- .... ,·.-~~·•j. -~· ... · ,!\! :-::r ·~· 
časť referátu predseťu ZSSKU zaslúžilého 
umelca doc. dr. Ladislava Bu r l a s a , DrSc. 

V úvode svojho referátu L. Burlas pri 
pomenul svoje vystúpenie na vlaňajšom 

ÚV ZSSKU, kto ré bolo zverejnené v 3 . čísle 
Hudobného života pod názvom Problémy 
a perspektívy hudobnej kultúry, na ktoré 
kontinuitne nadväzuje aj terajšie bilancova
nie na celozväzovej plenárke. 

Koncom minulého roka sme mali výročné 
schôdzky všetkých štyroch tvorivých komisií 
nášho zväzu. Na nich sa prcrokovávali špe
ciálne problémy, ale i otázky všeobecnejšie. 
Chcel by som sa pod'akovať všetkým členom , 
ktorí na tieto schôdzky prišli a predniesli svo
je podnety , stanoviská a návrhy. Z nich če r

pám aj tematiku dnešné ho môjho vystúpe
nia. Bo lo pre mňa milým prekvapením, ako 
kvalifikovane a s pocitom zodpovednosti sa 
hovorilo na tvo rivej ko misii zábavnej hudby 
o po~tavcní nášho zväzu. Rád tu citujem slo
vá prítomných členov, kto rf akcentovali vý
znam nášho zv-äzu ako nadinštitucionálnej 
organizácie a zdôraziíova li nevyhnutnosť 
stupr1ovania spoločenskej váhy zväzu voč i 
jednotlivým hudobným inšt itúciam. Pamä
t~m si peknú fo rmuláciu jedného z prítom
ných , kto rý žiadal. aby zväz rozvíjal pod
mienky na rozvoj .. košatého stro mu" nášho 
umenia . Skutočne , ideál .. košaté ho stromu" 
je pre nás aktuálnym programom a jediným 
možným prístupom v našej práci. Súčasne 
pripomínali, že mno hé návrhy ostali nereali
zované, že aj pre problern atiku zábavnej 
hudby treba získať priestor v organ izácii 
prednášok a besied, kto ré sa uskutočňuj ú 
v klube skladateľov SHF. O rgány i aparát 
zväzu berú na seba kriti ku , ktorá je v určitej 

časti oprávnená. Treba však súbežne konšta
tovať, že medzi nerea lizovanými a v danej 
chvili ncrcalizovateľnými námetmi je roz
diel. Existencia zväzu vo svojej podstate nic 
je (rradníckou inštitúciou , hoci musí zdolávať 
mnohé organizačné (rlóhy na pro fesio ná lnej 
úrovni. O tejto profcsio nál nosti by som ne
rád pripustil disk usiu , veď tam pracuj ú veci 
oddaní a zainteresovaní pracovníci, i keď 
súhlasím s tým, že mnohé veci by sa dali rie
šiť lepšie, a že aj v či nnosti aparátu zväzu sú 
-ako sa vraví- rezervy. 

Rád by som podčiarkol kultúrotvornú 
funkciu našich umelcov. Úlohou nášho zväzu 
ako ideovej organizácie je o . i. pôsobiť na 
vlastn ých č lenov v tom zmysle , že umelecká 
vyspclosi sa v našej s(rčasnosti nevyhnutne 
spája s rozhľadenosťou filozofickou i poli tic
kou . 

Druhá stránka našej práce vo zväze je prá-

ca prckračujúca jeho vlastné hranice , súvisí 
s cieľavedomým rozvojom podielu hudby na 
• ~ · ' ;:: 1,,. ~ l • :- l' ~ .. : '·' : . ·-
zmy\IC sa umdcc ~lit\ a lienom kultunu :10 

spoločenstva a jeho práca dostáva nevyhnut
ne spoločenské dimc;ric . Náš zviiz sa Laobcrá 
sústavne a v tom je jeho kontinuita- kategó
riou poslania tvorcu a dáva tejto kategórii in
terpretáciu zodpovcdaj(rcu myšlienkovému 
vývinu, stupňu rozvinutosti teoretickej refle
xie tvorby. Neváham tvrdii. že vo vývinovej 
fáze prestavby aj proces nášho národného 
a spoločenského vývinu musí docie l iť nový 
typ , iný typ pohybu. Cha rak terizuje ho p re
dovšetkým otvorenosť, akási zvýšená výme
na látok medzi slovenským, českým , európ
skym . svetovým. Napokon k novosti situácie 
pat rí aj integrálne myslenie: atomizované 
pohyby v ekono mike , kultúre a polit ike sa 
začínajú prelínať . Právom hovoríme o kultú
rc práce. kultúre po litiky, kultúre každoden
né ho života . o kult tr rc diskusií a samozrejme 
aj o kultúre tvorby. Bo li sme zvyknutí hovo
riť o umelecke j tvorbe ako o procese sebare
alizácie. Tvorba je však a j procesom scbakul
tivácie a táto sebakultivácia sa stáva nielen 
individuálnym, ale za urči tých oko lností aj 
národným a celospoločenským výdobytko m . 
Považuje m za potrebné podčiarknuť kultúro
tvorné hodnoty úprimnosti v t vorbe. Byť 
adekvátny svojmu vnútru , zname ná byť úči n
ný svojím di elom aj v spoločenských d imen
ziách. Tu niekde je prepojenosť individ uál
nosti tvorby s jej spoločenským poslaním. 
Tieto dva kultivačné prúdy nevie me vždy 
dostatočne syntetizovať. ~ový typ ná rodné
ho, ak chcete spoločenského bytia vyrastá 
z prcpojcnosti individuáJncj ku ltivovanost i 
s kultúrnym spoločenst vom . Demokratizácia . 
nech je teda v prvom rade u umelcov seba
kontrolou umeleckej poctivosti. V tejto pocti
vosti ide aj o to, že byť akokoľvek autentic
ký, nic je ešte zárukou novej tvorby. najmä 
ak skladateľ vyčlení svoju hudbu z kultúrne
ho kon textu na spôsob seba izolácie. Pre zme
ny v techn ických a výrazových postupoch 
musí byť nielen dostatočný ale nevyhnutný 
dôvod. Ide nám d to, aby sa hudobriý tvorca 
stal aj kultúrne fungujúco u osobnosťou a to 
prostriedkami sebe vlastnými. Umelec a spo
ločnosť s(r si v tomto 7myslc navzájom osudo
ve daní : tvorca so svojím osobnostným pr í
nosom je konštitucntný, včlenený a včleňo
vaný do národného bytia. Obraciarn sa na 
našich umelcov, aby v tejto dynamickej dobe 
boli aj múdrymi fi lozofmi, nj l'uďmi s vyvinu
tým vedomím spoločenskej zodpovednosti 

Rád by som pri tejto príležitosti reagoval 
na návrhy a pripomienky z diskusie na v la
iíajšcj schôd zi členov zväzu, ktorá bola pred 
rokom, di1a 19. 2. Medzi diskutovanými 

Rudolf Uher: Hudba (1959-sadra, 1963-bronz) 

problé mami sa objavili obavy z budúcej edič
nej činnosti čsl. hudobné ho vydavatcl'stva 
OPUS , menovite problém n iektorých dosial' 
nevydaných rukopisov, mo nografií súčas

ných hudobných umelcov. problémy samofi
na ncovania - dnes by sme to už mo hli kon
krétnej šie označiť ako problém prechodu vy
davateľstva na typ štátneho podniku , napo
kon aj problé m šrotovania nepredaj ných , 
presnejšie nepredávaných zásob kníh a hlav
ne no tovín . Nášmu zväzu záleža lo na tom , 
aby sa tie to o tázky ventilova li , rieši li , pokial' 
je to len možné. Na podnet zväzu vyšiel 
v Hudobnom živote (3/89) celostranový ro z
hovor Juraja Dóšu so šéfredaktorkou vyda
vate ľs tva OPUS dr. Ma rtou Fôldešovou, kto
rá sa jednoznačne vyjadrila , že prísnejšie 
ekonomické kritér iá s(r pre vydavatcl'stvo zá
väzkom , aby šlo ešte viac po kvalite . Namies
to vyradenia niektorého už vydaného titulu 
sa ponecháva u rči tá rezerva ; šrotovanie hu
dobnín pokladá aj vydavatcl'stvo za mo rálnu 
škodu , ovšem - a to citujem - nejestvujú 
zatiaľ predpisy, ktoré by ich umožnili aspoň 
da rovať . OPUS sa u il uje o zriadenie tzv. zla
té ho fondu a táto časf produkcie by nepod
lichala p redpisom vzťahujúcim sa na fo nd 
zásob. Stále veríme, že sa dostane vlastná 
produkcia vydávaných titulov do predajní 
O PUSu a očakávame, že sa v procese pre
stavby upravia aj pomery v knižno m vcl'ko
obchodc, ktorý by bol priaznivejšie naklone
ný predajne neatraktívnym titulo m , ktoré 
však tvoria základ kultúrnych hodnôt náro
da. Zviiz nie je , žiaľ , supcrinštitúciou stoja-

cou nad bankou, nad Ústred ím knižnej kul-
• túry, nad OPUSom , chcem však podať člen

stvu správu o to m, že sme v tejto záležitosti 
podnikli možné kroky. 
Naše člcn~tvo sa dovolávalo viičšicho po
die lu zväzu na riešení verejných vecí. O to sa 
usiluje aj samo tné vedenie zväzu a treba s uz
naním konštatovať, že náš zväz mal spolu
účasť pri ko nkurznom obsadzovaní miest ria
ditcl'ov Státnej filharmónie Košice a Státne
ho komorného o rchestra Ž ilina , že bol prizý
vaný ku konzultácii pripravovaných zákon
ných no riem , že mal možnosť oponovať dra
maturgické plány hudobných telies. Vzťah 
nášho zväzu sa stal v posledných rokoch vý
razne aktívnejší k ministerstvu kultúry. Tre
ba povedať, že je to vzťah partne rský, že mi
niste rstvo ko nzultuje mnohé problémy nášho 
hudobného života a dáva zväzu skôr podnety 
než prfkazy. T ak sme mali mo7nosť byť pri 
pr íprave Zákona o uvádzaní a sprístupi'lova
nr hudobných diel. pri príprave dokumentu 
o Ce lospoločenskom programe estetického 
rozvoja a i. V kontakte s Ministerstvom kul
túry SSR sme sa radili aj o takých d ilematic
kých veciach , či podporovať vznik ďalších 
profesioná lnych telies na Slovensku , alebo či 
dať najprv prednost' skvalitňovaniu a dobu
dovaniu umeleckých telies už jestvujúcich. 
Podľa diskusie z plenárky minulého roka sme 
dali prednosť variantu druhému , veri ac , že 
čoskoro príde rad aj na vznik koncertného 
telesa pre západoslovenský kraj . 

Pokračovanie na 9. str. 
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!~ 3.1$39 ~ídRsa ruský skhidateľ Mo- ~ r ct,esU~eirovič ,Musorp kij (zomrel i'@ 

20. ~. 1881) -150. Výročie 
·!5. 3. 1879 n,aródil sa Ota)Qlr Zle~, český 
~ skladateľ a estetik (zomre19. 7. 

1934) -110. výročje 
'25. 3. 1969 zomrel Jl)zefKrlčka, čefoký skla

dateľ a pedagóg, odborník na 
ob!asf detskej hudobnej pedago
giky (nar. 4. n. 1888)- 20. výročie 

26. 3. 1874nar()diJ sa Oskar Nedbal, český 

Združenie· Mikuláša M 

ÚV SHS na základe článku Xl. stanov 
SHS zriadil pri Krajskej pobočke SHS 
v Košiciach, so sídlom v Prešove Združe
nie Mikuláša Moyzesa. Činnosť Združenia 
bola pojatá do Jednotného plánu maso" skladateľ, dirigent a VloHsta, v ro

koch 1923 - 1930 riaditeľ SND a 
~ vopolitickej a kultúrnovýchovnej činnosti 

§éf opery, pro~gátot če$kej a sto
venskéj hudby doma r nahrÍmlčí 1 
(zomrel 24. 12. 1930) - US. výrOČie 

28.3.1754 narodil sa Juraj Ribay, slovenský 
obrodenecký spisovateľ a folklo
r ista (zomrei31.J2. 18U)-235. v}·
ročie 

v mest e Prešov na rok 1989 a bude orga
nizovaná v rámci specializovaného klubu 
pri Parku kultúry a oddychu v Prešove. 

Poslaním ZMM je rozvíjať aktívny aj re
ceptívny záujem širokej verejnosti, najmä 
m ládeže o umelecký odkaz skladatel'a : 
spoznávať a prehlbovať starostlivosť 

o tento odkaz a objasňovať jeho význam 

zamerané na hodnot enie jeho umelec
kých kvalít a životných aktivít v prospech 
slovenskej hudobnej kultúry, bude pod
necovať hudobno-historický výskum jeho 
skladatel'ského odkazu a v spolupráci 
s ÚV SHS v · Bratislave a s príslušnými 
edičnými inštitúciami sprístupní výsledky 
tohto výskumu verejnosti. 

Za tým účelom si ZMM vytvorí členskú 
základňu z radov záujemcov o hudobnú 
tvorbu M. M oyzesa a aspoň jedenkrát 
v roku zvolá schôdzu tejto základne za 
účelom bilancovania dosiahnutých vý
sledkov. 

Riadnym členom ZMM sa môže stať 
každý občan ČSSR, ktorý súhlasí s jeho 
poslaním, pričom členstvo v ZMM je do
brovol'né a práva a povinnost i člena sú 
vymedzené Stanovami SHS. 

p estavby a demo_---
Dokončenie zo str. l 

Svedectvom nového ovzdušia v našich hudobných kŕuhoch 
je aj a nketa časopisu Hudo bný život uvere jr1ovaná v prvých 
tohtoročných číslach. Red akcia v preamb ule uviedla. že časo
pis chce prispieť k vytvoreniu atmosfé ry zdravej otvo re nosti , 
kritickosti a iniciat ívnosti pri rieše ní základných otázok našej 
hudobnej kultúry. Bo la to príležitosť na to, aby .naši členovia 
ukázali svoju zain teresovan osť na bytostných otázkach nášho 
hudobného vývoja. T reba sa poďakovať všetkým. ktorí sa 
v tomto zmysle aj vyjadrili a prispe li svoj imi návrhmi , názormi 
na diagnostikovanie ve rej nej mienky i podne tmi k práci hu
dobných inštitúcií a v neposlednom rade aj nášho umeleckého 
zväzu . Vyšli na povrch aj žiale, svojské názo ry na demokraciu 
a demokratizáciu . nazhromažde né pocity krivd y a pod. 

Náš zväz na konci 80-tych rokov nie je zväzom, kto rý by zá
~adnc odmie tal nejakú techniku , kompozičný názor , tvorivé 
sme rovanie. pokia!' nic je za mie rené proti základným p rincí
pom socialist ickej spoločnosti . Ne realizované, čiže nepredve
de né skladby z nášho kruhu nemožno porovnúvať so ~ ituáciou 
v oblasti literatúry. filmových a výtva rných die l v Sovietskom 
zväze. Posledné ideologicky neoprávnené odsťrdcnic jedného 
nášho sklada tcl'a a jeho diela na Týždni novej slovenskej hu
dobnej tvorby. v zmysle tvrdenia , že ide o typickú ukážku exis
tcncio nalizmu v hudbe, bolo nesprávne a zapríčinil ho jed en 
z našich u.i' nežijúcich zväzových fu nkcionárov . Tam sa napo
sledy použili na určitú dobu represívne kroky hlavne preto, že 
nesúhlas so skladbou , ncl'úbosť a rozpaky , ktoré vyvolala. boli 
hneď kvalifikované ideologicky a fi lozoficky , hoci, opakujem , 
neoprávnene. Ak by však bola skutočnosť taká, že u nás sú 
utajované skladby. hoci to slovo utajované by bolo v úvodzov
kách , tre ba ich menovať . treba na ne poukázať , aby si mo hli 
príslušné odborné kruhy utvo ri ť o nich mie nku , aby sa dodržal 
sl'u b, že u nás má zelenú každ ý umelecký smer, pokým nie je 
zacielený protispoločcnsky a pokia!' pod l'a názorov le ktorov 
spÍiía toto die lo profesio nál ne kritériá. Otázka vysvetlenia pr í
čin represívnych krokov zväzu voči u rči tej časti tvorby - a ta· 
kéto kroky v 50 ., 60 . . 70. i v 80- tych rokoch boli - sť1visí s ce l
kovým politickým vývojom našej spoločnosti a jeho hodnote· 
ním , s a tmosfé rou , ktorú utvárala doba a jej aktéri. 

Sú ot úzky. s ktorými sa bude musieť vyrovn ať naša strana, 
de jiny budovania socializmu v ČSSR a sú otázky , ktoré súvisia 
s fungovaním ko nkrétnych l'udí aj v našom zväze . Obvinenia 
i výhrady voči tvorbe i l'uďom fo rmulovali naši vlastní členo

via, či išlo o revizio nizmus , pravicový oportunizmus a iné 
úchylky. či aprió rne o dsudzovanie niektorých smerov a tech
ník . Mno h í z nás o to m vieme svoje. Som presvedčený , že pri 
pohl'adc dopredu sa treba zá rover'l vyrovnávať s chybami minu
losti, neodporúčam však postup z ko nca 60-tych ro kov. keď sa 
na verejnej ple nárke rokovalo o tom, č i krivdy splácať pranie
rovaním, uráža ním alebo odvolaním z funkcií. Treba sa vedieť 
vyrovnávai s minulosťou , ale treba sa z ne j vedieť aj poučiť. 
Poučiť hlavne v tom zmysle , že netolerantnosť plodí ne to le
ran tnosť, že jedine demok ratické princípy sú zárukou kocxis-

tcncie sme rov, techn ík a OS\lb nost í , najmä pokial' zotrváva 
stav. ked y k ritéria mi d ncštlcJ f cdy ni c sme schopní zodpoved
ne merať hneď a zaraz objektívnu hodnotu umeleckých d iel 
ta k , aby nebola premenná a historicky podmie nená. (Tomu 
inak nikdy ani nebude) . O to viac vítam h las, ktorý volá 
v otázkach š íre nia naše j hudby po zvýšen í autority zväzu v na
šej hudobnej ku ltú re , voči inštitúciám. doma i v zahran ičí. 

V ďalšej časti prejavu venoval predseda zväzu obsia hlu po
zornos!' medzinárodným kontaktom našej hudby. Zd ôraznil , že 
rozsah a kvalitu zahraničných kontaktov považuje za ka rdinál
nu otázku činnosti ZSSK U. Rozsiahlou a nalýzou , konkrétnymi 
číslami a faktami oboznámil prítomných so všetkými aktivitami 
smerom do zahraničia , nielen p rostrednictvom zväzu , SHF, 
rozhlasu , ale aj ostatných hudobných inštitúcií. 

Naše rezervy str ted a v spoločnom úsil í o koord inovanú za
h raničnú prácu a ve rím , že aj k tomu dospejeme . Zväz tu ne
môže vystupovať v roli manažéra , ale už teraz zastáva nielen 
miesto pozorovateľa , ale aj inici 1í tora a sčast i o rgan izáto ra 
ko nce rtne j činnosti . Odpoveď na o tázku , ktorä odzne la na vý
ročnej schôdzi TK skladatdov - .,Ako zväz real izoval zahra
ničné ko ncerty a ako sa naša tvo rba vyváža la z iniciatívy zvä
zu''- sa nachádza v práve uvedených faktoch . Táto o tázka sa 
do týkala tiež funkcie fede rálne ho zväzu a jeho schopnosti plni ť 
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Rudolf Uher: Pieseň, 1959, pa t. sadra 

požiadavk y nášho hudobné ho života . Treba povcdai. 2c Zviiz 
českoslovens kých s kladate ľov a konce rtných ume lcov je výdo
bytko m zákona o čsl. fcdcräcii , na fede ráln y zväz delegoval i 
národ né zväzy u rčité p rávomoci a to aj v prípad e jednotnej 
čsl. zahraničnej re prezentácie. Ako zástupca slo ve nského nä

.rodného zväzu konštatujem. že fede ráln y zväz iniciatívne uza
vre l n ie koľko nových za hra ničných dohôd . promptne vychä
d za v ústrety pri realizáci i c iest do za hraniči a a poho tovo rieši 
novovzniknuté situácie, ako napríklad neplánované pozvania 
našich č l enov. Spochybňoval' dobrú prácu zahranič n ých stykov 
fede rálneho zväzu by bolo nespravodlivé a predpokladám, že 
dotazy na jeho prácu vychädzaj ú skô r z neinformovanosti o je
ho aktivi te . Aj v te jto oblasti sa snažíme zverejňova ť fakty 
a in formovať naše členstvo pomocou zväzovo-fondového bul 
letinu. Ak by som však chcel a mal byť kr itický k našej zahra
n ičnej reprezentácii , problé m vidím nic v kvanti te stykov. ale 
v kval ite spolu práce a v nachádza ní sp rávnych akcen tov a p rio
r ít. V súvise so za h ra ničným ko ntexto m našej hudobnej kul tú
ry sa zrod il tiež námet na založenie medzinárodného festivalu 
súčasnej hudby u nás. Sme za , ale keďže je evidentné, že zviiz 
sa ne mô že premen i ť na manažérsku organizúc iu , ani na ko n
ce rtn ú agentúru , môžeme byť v tomto sme re iba in iciátormi , 
a le nie samostatnými rcal izúto rmi alebo gesto rm i takého to 
podujat ia . 

V ďalšej časti referátu sa d r. L. Burlas venoval vnútrozväzo
vým problémom, návštevnosti koncertov z tvorby našich skla
d atel'ov, finančným nákladom na jednotlivé umelecké poduja
tia zväzu, podpornej činnosti Slovenského hudobného fondu a 
pod . V závere svojho vystú penia formuloval najaktuálnejšie 
úlohy nášho zväzu na najbližšie obdobie. 

Vychádzajúc z aktuá lnych spoločenských i hudobno kultúr
nych úloh dáva me si ú lo hu rozvíj ať akt ivi ty zväzu najmä v 
týchto smeroch: 
l . T reba využívať všetky prostriedky na vytvá ranie optimál
nych podmienok pre tvorbu a konce rtné ume nie a súčasne pô
sobiť na to. aby sa naše hudobné u menie čo na jefekt ívnejšie 
spoločensky uplatňovalo . V spolup ráci so Sl IF sa budeme usi
lovať o di fe rencovanejší systé m spoločenskej objcdnúvky v 
oblasti h udob nej kultúry. 
2 . Náš zväz a S l-IS bude všestranne spolupracovať pri zavád za
ní progra mu estetickej výchovy do praxe. 
3. Spoločne so za inte resovanými o rga nizáciami bud e sa zväz 
usilovať o komplexný program zah raničn ej prezentácie hudob
né ho ume nia, o zintenzívnen ie med zinárod nej spolupráce. 
4. Pod ieľať sa na stabi lizácii a rozširovan í siete mimo bratislav
ských hudobn ých centier. V rámci p rojektu sprístupr1ovania 
ku ltúrnych hodnô t a zapoje ni a p ro fesioná lnej sféry clo rozvoji! 
kultúry v miestnych podmienkach aktivizovať svoju č lenskú 
základ ií u. 
5. Prehl bovať demo kratické p rincípy v kultúrnopolitickej prá
ci ZSSKU . 
6 . I n ic iovať a podnecovať aktivity zohľad i\ujúcc ro.~:voj mate
riá lno-technicke j základne hudobné ho ume nia. 
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ll. II. 

o zboru 
a SĽUK-u 

11 il spcv:ickemu zboru 
l ·lc-,o . ., ktorým spo

ll Lllsk \'ch skladateľov. 
n~niL· (l krúhle výročie 

t l'tlllltl'IU nových progra
lJil kjto pt tll'l itosti súbo r 

1 1 prdtliadkc Novej slo
J ~< l 11 pn; to p rogram , svo-

l kor n:trospd tívny- výbe r 
1 oro1. k to rí v minulosti 
,l ll lc~a a pod statnejšie 
r;11 hudobné ho fo lklóru. 

tdkh z kmetlového i nov
l'c la l k c ho z horu a o rchc-

1 'lou pre mié rou, naznačil 
1 " ,ton: ;ákladné orientácie 

l K z.t uplynu lé o bdohie. 
r ne trr\tvttehod inový pro
•1 prin iesť prevažne výber 

h o1 umdecky hodnotných 
• rn u1túl neho vokálno-sym
' an ra pripomen uli Cikkero-

1 u111c j a Suchoňove Terchovské 
d lt:s nestrati li z kompozičné

<'SU. Stredná skladateľská 

do tvm by pre súbor od dru
. 11k-.wtych rokov niek toré 
hr Ot l lh pozornosť aj na ar-
' o1 'nažila sa v rámci ko
m l Il Ja o hlbš í individuálny 
tLkej p redlohy. Skoda , že 

l\ SJ:lJ K uviedol le n l'lačky 
\! H"c ui z rete ľne prekračujú 

l, hq úpravy a moza iko vého 
lli.Wtn k vyššiemu významo
'U "L•I ku. Sk ladateľovi i na
mu spracovaniu pred lohy 

1 lu o priame evokovanie 
'l\e.J sit uflc ie - vykladania 
al 1\Točnej, ja1nej obrado
\ n;JSaní Moreny na Smrtnú 

, ' IOill posú va celú kompozí
. 1 '' namovo iných rovín , na-

l 1 ·íllll'i širšieho obradové
lhllikových Štyroch ľudo

'\hj;n·) zaujme individuál
' komorný orchestrálny 

• 1.1 piesňovej p redlohy 
1l'l í:ínru veľmi tradične. 

1 • 1 uprav , ktoré zámerne 
1 ku piescií . naznačili Zel
~ ~pc • ,. a Regrútske piesne 

1 1 chu rc zbor a cappella . Za 
t 1 "' a'>ke tickým spracova
l l 7lljc'nku ~a skrýva c itlivá 
o111 nutosť fo rmy , interprc tá
n O\la\nej p iesne. Čisté, de-

centné spracovanie východoslovenských re
grútskych piesní H . Do manského necháva 
v pôsobivom oblúku vyz nieť aute ntickej 
predlohe a vyniknúť expresívnej lyrike muž
ského viachlasného spevu. Jediná premiéra 
(skôr retrospektívneho charakte ru) pod ná
zvom Terchová, Terchová od T. Andrašova
na prin:1;a známy p;.;·,lwvý· materiál, za i<tl• · 
rým siahli už viacerí upravovatelia. Nevymy
ká sa podstatne z rámca štandardného typu 
vokálno-inštrumentálnych úprav, ktorý si 
Andrašovan vytvo ril počas dlhoročnej sp o
lupráce so SĽUK-om a ktorý vo výraze pre
feruje najmä vitalitu a emóciu. Úprava, uve
dená v premiére , vychádza 7 kombinácie, 
stril:dania štylizovancj~ieho vokálneho preja
vu a zemitej imi tácie rýchlych tanečných me
dzihier terchovskej muziky. 
SĽUK vystúpil na podujatí za sťažených 

podmienok - chrípka ,.pomo hla" zredukovať 
o rcheste r a hlavne spevácky zbor. To azda 
ovplyvnilo dfžku programu . zanechalo stopy 
na výkone telesa i celkovom vyznení niekto
rých skladieb. Utrpeli tým najmä ko mpozície 
C ikkera a Suchoiía , hoci zbor spieval skutoč
ne s plným nasadením. Vo vedení orchestra 
a zboru sa striedali traja dirigenti. Marián 
Vach sa ujal premiéry a náročných partitúr 
Sucho1\a a Sa lvu . Prístup Magdy Rovňákovej 
v zboroch a cappella pre feroval d etailné pre
cízne prepracovanie frázy, na jmä citlivú prá
cu s dynamikou, Ján Matúš sa pred stavil 
v m ene j ,.ohybnej", no spoľahlivej interpre
tácii Cikke ra a Bázlika. Zo sólistov zaujal už 
tradične L. Uhrák a V. Vargicová. 

HANA URBANCOV Á 

ll. ll. 
Ateliér mladých 

Pohľad n a tvorbu mladých skladateľov je 
pohľadom do budúcnosti. Čím sú autori 
m ladší , o to ďalej vidíme perspektívy hudob
nej tvorby . Táto myšlie nka pla tí a j v časoch , 

v kto rých budúci čas nie je ľahko predvídať. 

Prítomnosť v o blasti tvorby totiž nepred sta
vuje j ednoznačne východisko a ani vyhrane
né hľadanie ko nkré tnych ideálov. Dnes ne
ex istuje jedno tný štýl, ako v niektorých fá
zach minulosti - širš í východiskový základ 
však poskytuje väčšiu voľnosť v individuá lnej 
tvorbe i hľadaní vlastných , najpriliehavejš ích 
cieľov pri vývoji, ako i formovaní skladateľ
skej osobnosti . 

a fagot; Marek l'iaček - l>rozd, pieseň pre 
nižší hlas a sláčikové kvarteto na poéziu Mila
na Rúfusa; Miroslav Kroupa - Flautové kvar
teto; Alexander Mihalič - Sláčikové kvarteto; 
Miloš Betko - Nevesta hôľ, voká lno-inštru
mentálne okteto podl'a novely Františka 
Š'·antnera. 

Skladba Petra Jantoščiaka zapôsobila svo
jou vyrovnanou a dômyselnou faktúrou, tek
tonikou, účinným i polyfó nnymi postupmi 
a melosom. 

/ ,. ' P1cseň Drozd Mareka l'iačka, najmladšiel 
l ho adepta ko mpozície, prekvapila všetkých 

svojím výrazovým nábojom, účinnými har-
t monickými riešeniami , ktoré dokázal zasú

ladniť s významovou kr ivkou textovej pre-
\ dlohy. Je to o riginál na skladba, ktorá signali

zuje priaznivý vývoj autorových hudobných 
L ako i intelektt~Y.fh ... d.ispozi<iV • • - [ 

'FiaUtov~-kvarteto Miroslava Kroupu na
stoľuje nemalé kompozičné prob lémy už svo
jím mimoriadnym obsadením, v ktorom chý
ba možnosť zvukového kontrastu. Je však 
riešené veľmi dôvtipne. Svedčí o nemalej ini
ciatíve v uplatnení nástrojov, v exponovaní 
kontrapunktických kontrasto v ako i vo vy
užíva ní zvukových odticiiov súboru. Skladba 
presvedčil a sústredenosťou i schopnosťou vy
ťažiť z daností nástrojov maximál ny účinok. 
Jeho klavírne Prclúdiá si však azda nenašli 
úplnú , adekvátnu výrazovú štýlovosť. 

Betkova skladba zaimponovala pestrosťou 
a ž ivosťou , podmie nenou značnou fantáziou 
v inštrumentáci i. Svedčí o vytríbcnom zmys
le pre výber, dávkovanie a kombinovan ie in
štrumentálnych farieb. Rytmick ú mnoho
tvárnosť proti sebe posunutých línií dokázal 
zjednotiť a zomknúť do pevných obrysov. 

áči'kôve kVäi'lcto- Aiexan ra Mihalica 
rezentovalo autora schopného ovládnuť 
adiť svoje scho pnosti a skúsenosti. Dielo 

predstavuje vytríbený celok. Treba vyzdvi- • 
hnúť zmysel pre prácu s tradičnou sadzbou 
sl áčikového kvarteta, ktoré ho kontúry doká
zal skl adateľ naplniť svojími vlastnými idca-

1 111i . ... "'- ._ 

Z<iverom možno s radosťou konštatovať , 

že celková l't rovcň tohto konce rtu sa pohybo
vala na značnej kvalitatívnej výške. Tento 
fakt nám d áva oprávnenú nádej vidieť budúc
nosť tvorby týchto mladých skladateľov. Sú
bor VENI sa zaslúži l veľkým dielom na tom to 
(1spcchu. 

JÁN ALilkECHT 

~ 

Symfonický koncert 
- Prvé symfonické podujatie prinieslo hned' 
tri p remiéry. Symfonický orchester Čs. roz
hlasu a dirigent Marián Vach sa teda ocitli 
v neľahkej situácii , typickej p re uvád zan i<.' 
nových , ešte dostatočne ,. nestrávcných" 
kompozíci í. Tých zopár poslucháčov , ktorí 
sa rozhodli strávi ť nedeľný večer s tvorbou 
slovenských sk ladateľov , bolo svedkom dra
maturgicky bohatého a rôzno rodého koncer
tu , v rá mci krorého prezentovali traja sklada
telia v podstate tri výsostne odlišné skl adateľ
ské poetiky a pohľady na prob lém hudobnej 
tvorby. Funkciu efektnej introdukcie mala 
spln iť (a aj splnil a) slávnostná predoh ra Ha· 
nuša Domanského Chvála zeme, dielo , ktoré 
zauj a lo niele n úprimným, ľudsky angažova
ným posolstvom zakódovaným v podti tule, 
no strhlo predovšetkým samotným vyzne
ním, ktoré m ožno považovať za triumf Hud
by. Hanuš Domanský ani v Chvále zeme ne
popiera svoje ve ľké vzory - tak. ako ich ne
popiera l v symfó nii a lebo k lavírno m koncer
te. J eho hudobná výpoveď lc tvorivým prc ta
vením dedičstva Janáčka, Sostakoviča , č ias
točne vari aj MartitÍÚ. Premiéra p re o ry 

'

Chvála-zem 1es a o ' koncertnej sie ne 
akúsi radosť a pravý muzikantský e ntuziaz
mus. Jej podstatou je pe rmanentné vrstve nie. 
základného mo tivického tva ru , či skôr prin-

1 cípu v procese dynamickej grad ácie . Nedá sa 
vravieť o evolúcii; vhodnej ší pojem je hu
dobný prúd , ktorý zaujme morfológio u aj 

1
syntaxou hudobných tvarov a mimo ri adne 
účinnou , .,vzdušnou" zvukovosťou, typickou 
pre väčšinu QQ.!.nanského diel. C hválu zeme 
treba zaradiť do kategónc hudobných delika
tes, k toré sa dajú vychutnávať aj .. nedržiac 
hlavu v d laniach' ' ·J 

....-cefkomlriú a tmosféru pr iniesla kompozí
c ia Jozefa Sixtu l'unctum contra punctum, 
ktorá sa p redsa len dočkala živého predve
de nia . Čakala naň osemnásť ro kov, p reto je 
na mieste vyslovi ť obdiv a vďaku dirigentovi 
Mari ánovi Vachovi a hráčom SOČR-u za 

/
symbolom, za kto rým sa skrýva obdivuhodne 
stabi lný n 'stro vsk ko ntúrovan _:;k · · · ' 

li'< Ý profil. am tcap toh to 64-hlasn(•ho käno 
~ktfjúccho vcl'kých ducho1 dävnych aj 
menej dávnych dôb spočíva v ~.: normnej in
terpretačnej náročnosti ; názor , 7.c Punctum 
contra punctum je ,.nchratcl'no u" ~kladbou , 
ktorú možno realizovať v;u i iba v ~túdiu. 
však do značnej miery spochybnilo pt~o:miéro· 
vé uved enie kontrapunktické ho kolosu. Je 
p ravdepodobné , že autorsk:í alca tot i ka hola 
umocnenú o "hráčsku aleat oriku" , {·o vša"
nezmcní nič na sk utočnosti, že die lo odzne lo 
vo všetkej svojej sub tílnosti a g randiónwsti 
Z<hovcň . 

2. symfónia Ladislava Holoubk<~ vzn ikla 
v roku 1987 a je plynulým pok račovaním tt a· 
dícic slovenskej hudobnej moderny. l·mmo
vá štruktúra využíva odkaz kl asicko roman
tickej epochy a je ma tcri a lizovamí masí1 ll) m 
o rchestrál nym aparátom . Nechýba ~nn:ttov~· 
dualizmus, evolučná hudba, fugáto. troj čas

ťový cyklický te ktonický skele t. 1-Hadi;tc na 
kompozíciu cez p rizmu skladatd'ských c~h:
tických a štýlových východísk. javí sa ako lo
gický dôsledok tradície slovenské ho s1 mfo
ni zmu reprezentovaného p redovšetkým t\Ot
bou A. Moyzesa. 

IGOR .IA \>ORSK Ý 
-------7'7""~..--c:--"'?'<C<;J"""'Y'-.......,."--,1."-~/'../ 

13.ll. 
Komorný koncert 
českých skladieb 

Pôvod ná myšl ienka dať v r:ímci n:írodnq 
prehliadky novej tvo rby priC\IOr ltll'lej po
dobe bratskej hudobnej kulturv postupom 
času prerástla do pravidla: už ntck<Jlko rokov 
nachádzame v prostredí nm·e1 slov~.:nsk~.:j 
hudby podujat ia . kto ré re prc'i'cnllt)Ú \ ZOl ku 
súčasného diania v českej hudb~,; (a naopak 
slovenskú hudbu in tegruje \'~:sk:'! prehliad
ka) . 

Komorný koncert na hrad~: patril IL'da 
tvorbe súčasnj'•ch českých autorov- intnpn· · 
tovancj českým i koncertným i um~.:kamt. Po 
nu ka piatich skladieb sľuboval :t so l ídn~. !.!e
ncračnc i štýlovo výstižný z;iber v nowi ~,;~,;s
kcj kompozi.:'m.j ;:,ú . 

A uto ro m p rv.:j sk ladby - KI<~VJrndw tria 
bol Petr Eben (1929), skladatel. ktorého mc
no je garanciou kvalít . synon)m,lm z:i;itkut 
hudby , poskytuj (H:cj ni~.: len Ľ'll:til'k<· JlPI•J..
riatie, ale spravid la zasah uj úct·j i do hlbstch 
zón posluch<íčovho vedomia . lJ~odna kom 
pozíc ia znela v tých to intcm:iúLI1 a bola ll<~ 
najvýš atraktívnym vstu pom na podu (cs
kej tvorby. Čím hlavnL' za imponm ;t lo l hc 
novo ľrio'l Azda v prvom p l:í lll' dr,nnn tul 
gio u pevného, j;tsného pf>d orysu . 7 ktorého 
sa odv íja množstvo dejov a situ:"tcií. Koncen
trovanou rečou : - tá neznie okäza lým p:'1to-. 
som , ale obracia sa skôr k výrazov~.:j askl'ZC 
a civil nému ľudskému ro71ncru . J..tm ý. ako
koľvek tlme ný introvertnou pokomu. p rebe
rá podobu vyso kej preduchovnclosti (1elchne 
e legická 2. časť!) . Mimo ri adne konccntrma 
nou plocho u je zvláštna 3. časť - pln a IO/po
rov a zárovci1 synchrón u výra7ových púlm . 
reprezen tovaných súbežne obscdantn:)•m kl<t
vírnym .. funeb rc'· a ta nečnými epizódami 
(valčík . po lonéza ... ) v sláčik och . Zdanl ivo 
žiadne nóvum .. . v Ebenovom poiratí a doty
ku však jedinečná hudba, výn imočn}' re~ ul

tät. Skvelým i interpre tmi boli ,1. Kli ka - hus
le, .J. Zvolánek- violončelo a A. SH·ížek - kla
vír. 
Ďalšie klavírne Trio appa~sionalo (Ars 

trio: D. Vlaehová-Páleničkov:í, J. l'ä lcničck 
a M. Ballý) reprezentovalo tvorbu š tyr id~iat -

nika Pavla .Jerábka (1948). Autor je zn:\my 
zaujatou vážnosťou p rístupu ku svojej profe
sii. Vážne je i Trio appassiona to . Dôsledn e 
vystavená sk ladba sa pohybuje v baladicko
·rapsodicko -tragických výrazových rovinách 
v o bsaho vej výplni sa snaží vystihn úť na lie ha
v(! vnútornú re flexi u . Komorná až intí111 na 
substancia zämeru však nic ce lkom výsti 7nc 
korešponduje s použitým arzc núlont. Kom
pozícia akoby bola prcsýtcnä šírkou patetic
ky vyznievajúcich gest s názvu kmi loman ti
zuj(Jccj nostalgie. A zda len záver - kvä7i ka
ta rzia - presve tlí prcdchádzaj (J ce J ia nic civil
ným presvcdčivejším tó no m. 

Estetickým p rogramom mladého lianu.~•• 

Bartoi'la (1960) je (podľa odka7u v bullet ine ) 
snaha po určitom obohacovan í (syntéze) hu
dobné ho jazyka v zmysle transfo nn äcif 
prvkov a postupov inej proveniencie. najm<i 

Ce lkove však možno konštatovať, že sa 
prejavuje tende ncia akéhosi návratu k tradič- "" 
ným istotám hudby v takej miere, že začínajú 
presvitať dotyky s funkčnou harmóniou , kto-

utočne he roický úm se i a vl slcdný výkon . 
Part itúra c 1c a unctum contra punctuni je 
v kontexte slovenskej symfonickej lite ra túry 
jcdi nccmí n o jcclinclá. Platilo t.o o ne j v dobe J 
vzniku , teda v roku l <i:' l , p la tí to o nej aj 
dnes. Tvorivé p rincípy Jozefa Sixtu sa užl 
dávno sformova li do monolitného , ncnaštrbi
tcľného systému , identifi kovateľného b ez 

• prisllich aj úcim oblast i po pul:írncj h udby . 

re j základné črty ako aktív ne činitele ovplyv-
1\ujú štruktúru hudby. 

V programe koncertu odzneli nasleduj úce 
diela: Miroslav Kroupa - Štyri preiÍidlá pre 
klavír; Peter Jantoščiak - Dychové kvinteto 
pre flautu, anglický roh, klarinet, lesný roh 

j väčších pro blémov. Neochvcjnosťou dávno l 
n astúpene j cesty sa meno Jozefa Sixtu stáva 

Takto proklamovaný ide{tl bol jasný aj z po
čutej fan tázie pre klarinet (Luk:íš Matou'iek) 
a klavír (autor) Rytmy z ulice . U/ \amotný ti 
tul núka množstvo asociäcií. podnewje h u
dobnú imaginilciu . Barto1'íova sldadba však 
ako celo k vyzne la nic p ríliš .JI.:dnolnačm:. 
Akási náhoclilosť a .. synkopický'· improvizač-
ný ne rv nedo kúzali d ôsledne ohh;í jii 7a-
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mýšľaný kompozíčny projekt. Mladému au
torovi však nemožno uprieť invenčnosť a mu
zikantský základ, ktorý môže byť prísľubom 
pre kompozičné napredovanie. 

Miroslav Pelikán (1922) v Sonáte pre husle 
a klavír (Ivan Straus a Jana Nácovská) prefe
ruje využitie nástrojových možností oboch 
inštrumentov. jednak v nczävislej pozícii, 
jednak v paralelnom súzncní. Hudobná dik
cia skladby ~a opiera o spoľahlivé , overené 
kompozičné princípy, zaujme šírkou výrazo
vého diapazónu. 

A napokon Miloslav lštvan (1928) a jeho 
2. sláčikové kvarteto, ktorého hudba zaznela 
neobyčajne sviežo a značne oživila záver 
koncertu: Ištvan sa hlási k folklórnym kore
ňom, k elementom ľudovej hudby (najviac 
moravskej). V organizme jeho skladieb to 
však nevyznieva ako manifestačná póza, ale
bo estetická nadstavba. Folklórne jadro je 
v skladateľskej reči zakotvené v zreteľných 
symboloch hlboko v invenčnom žriedle jeho 
tvorivých procesov. V 2. kvartete , ktorého 
rozvrh je rozčlenený do piatich vzájomne sú
visiacich častí sa popri .. univerzálnom" hu
dobnom tkanive ako záblesk vynára a opäť 
rozplynie modálny ,.leitmotív'· - určujúci, 

zdôvodňujúci a zomkýňajtíci myšlienku hud
by celého kvarte ta. K úspechu skladby pri
spela výborná interpretácia Moravského 
kvarteta (Ludvík Borísck, Jan Rezníček, JiH 
Beneš a Bcdfich H avl ík). 

LÝDIA DOHNALOVA 

14.ll. 
Zborový koncert 

Tohtoročný zborový koncert zaradený na 
začiatok prehliadkového týždňa sa po bez
prostrednom odznení javil ako viac-menej 
priemerný, no po absolvovaní celého kon
certného maratónu ho možno jednoznačne 
hodnotiť vyššou známkou. A to i napriek to
mu, že celkový d ojem z prvých dvoch skla
dieb (Hochel. Hrušovský) negatívne ovplyv
nila ncpresvcdčivá in ts:rpretácia Speváckym 
zborom mesta Bratislavy (dirigent L. Holá
sek). 

ných, krehkých skl adieb podčiarkujú jemne 

nuansovanú v~:=~~~;:n-ve~o hudobne· medi
tácie. u - rat a ásn ic eJ meta ry 
Je ur ujúcim mo mentom pri vol'bc kompozič

ných postupov. Lyrickosť i zádumčivosť cíti
me z postupného narastania a dlhého doznie
vania akordov zawicvajúcich väčšinou v bru
me nde , v pianových dynamických rovinách . 
Adekvátne k poetickému obsahu objavuje sa 

aj výrazná melodika vcl'ké ho rozsahu, na 
druhej strane zahustené p lochy zväčša poltó
nových štruktúr. alcatorické postupy, silno 
pôsobí časť pripomínajúca chorál. Celkov.e 
je to skladba reflexívna , pohybujúca sa 
' '-támci-jednej základnej výrazovej rovin . 

Ako i nterpretačný iv fr"a- on rast za-
pôsobila sugestívna sk ladba Hanu~a Doman
ského Hojana pre mu7.~ký zbor so sprievodom 
bicích nástrojov . Permanentné varírovanic 
melodicky i rytmicky jednoduchého motívu 
vytvára rudimentárne, výrazové zafarbe
nie,umocnené aj interpretáciou mužskými 
hlasmi. Ako l'udové zaklínanie pôsobí tvrdo
šijný, rôznorodo rytmizovaný synkopický po
hyb - narastanie dynamickej energie':" Pre
dovšetkým je to však vtipná hra s jednotlivý
mi hudobnými e lementmi. zvýraznená použi
tím bicích nástrojov. Osobitné čaro skladby 
zvýraznila aj výborná interpretácia mužskej 
zložky Slovenského filharmonického zboru 
(dirigent Pavol Procházka) a spoluúčinkujú
echo Stanislava Mášika (bicie). 

K11alitou stvárnenia zaujala ·aj premiéra 
dvoch miešaných zborov Milana Nováka Ho
vorí zem a Ch lieb (na fragmenty básn í Miku
láša Kováča), venovaných výročiu Februára. 
Ich charakter je však p redovšetkým lyrický, 
najmä v prvom zbore aj v zvukovej farebnos
ti až nežný, dotvorený vrúcnym sopránovým 
sólom. Meditatívne skladby skomponované 
s pravým muzikantským fortie l'om nezaprú 
inšpiračné zdroje: slovenskú ludovú pieseň 
i kontinuitu našej zborovej tradície. 

Slovenský filharmonický zbor sa podstatne 
podiel'a aj na realizácii náročné ho madrigalu 
Jozefa Malovca Prašnica pre žensk}· zbor, bi
cie nástroje a mg. pás 11a ~lov á Heleny Malov
covej. Symbolický príbeh života ·a smrt i, zaši
frovaný v mnohoznacných veršoch determi
nuje zvukomalebné využitie vokálu. i ce lko
vú výstavbu diela. Dominuje bohatá zvuko-

Spevácky zbor mesta Bratislavy s dir. L. Holáskom uviedol skladby S. Hochela a l. Hrušovské
ho. S nímky: P. Heringeš 

l Jvodný oslavný zbor Stanislava Hochela 
Vyznania zemi pre miešaný zbor a cappella 
na text D. Bukvayovej však vel'a možností na 
v)•ra70vo plastickejšie stvárnenie neposk ytol. 
Nic príliš nápaditá , tradi čne poňatá kompo
zícia , vystavanÍ! prevažne na homofónnych 
postupoch pôsobila dosť sta ticky a jednotvár
ne. Zamýšľanému hymnickému charakteru 
chýbal náboj autentického, povzmíšajúceho 
vlastent:ckého pátosu (príznačného pre ro
mantické národnobuditcl'ské spevy, ktoré 
textovou predlohou i spôsobom pretlmoče
n·a ~ripomcnul). 

, ~ , Z o rova tvorba Ivana Hrušovskéh(i:..Zlll\; 
mc u ;::;K~'.~Il.-Sam~oo:Tiodno• 
~c.inJ;;.lrrl~~ w.Kľopoézie pre mlešäii 
~~oor, flautu a klavír na ba,nkké t xt 
.J, Iwaszkiewicza rekladc P. Ho rova ~y-
~eh na prvé počut ie trochu rozpačito. ríči~ • 
nou bola najmä indiferentná, ,.bczhlasá" in
terpretácia SZMB. Po náležitom ,.ulcžaní" , 
prípadne doštudovaní nám teleso iste pred
staví toto vokálne i výrazovo náročné dielo 
ako jeden z vrcholných skladatcl'ových zbo
rových o pusov. Deväť zborov a cappell a od
znelo y premiérovej podobe spolu s inštru
mentálnou introdukciou, 4 intermezzami 
a kódou (čo je podl"a au tora jeden z troch 
možných spôsobov interpretácie - cyklus 
možno spievať bez nástrojov, prípadne ako 
výber jedného, či viacerých samostntných 
zborov). Nežné farby impresionist icky lade-

vosť , v súlade s gradáciou básnického obsa
hu , miestami až agresívnosť c lcktroakusticky 
spracovaných častí. Madrigal však za uj al aj 
lyricko-meditatív nou polohou , pósobiacou 
často ako mnohvfarcbná improvizácia . 

MARTINA HANZE~Á 

~ 
Komorný koncert 

Vskutku najbizarncjš í obraz kompozičnej 
rozmanitosti nám predostrel tento komo rn ý 
koncert. Až neúnosné kvantum hudby v roz
pätí troch hod ín zamestnáva lo tu pozornosť 
všetkých poslucháčov. 

Na začiatku tohto komorného maratónu sa 
nám p rihovoril l. Dibák Tromi romancami 
pre bas a klavír na básne P. Štilichu op. 38 
(interpreti) P . Mikuláš- bas, J , Malik - kla
vír). V tejto hudbe autor vedome stavia do 
konfrontÍicie prvky konsonantné a disonant· 
né. tonálnc a atonálnc. hedonizmus i medita
tívnosť. pijácku bodrosť i tklivú melanchóliu. 
Tento konglomerát kontrastov sa vzájomne 
oslovuje, čím sa udržiava v hudbe istá vyvá
ženosť a rovnováha polarizujúcich fe nomé
nov. Tento projekt , zdá sa, funguje v oveľa 
väčšej miere racionálne než latentne, či intu- . 
itívne v duchu zásad - kto projektuje, tvorí 
(nic opačne). Interpre tácia v pravom slova 
zmysle pomohla dielu dostať sa n<~ strop svo
jich možností. V zápät í zaznela hudba 

Martin Burlas (spolu s členmi súbon1 VENI) sa podieľal na interpretácii vlastnej skladby 
Tridsaťtri. 

M. Burlasl - Tl'idsaftri pre sláčikové kvinte
to, trúbk~violončelo, elektrickú gitaru , kla
vír , syntenzátor, bicie, saxofón a tárogató l 
(v interpretácii súboru Veni). Svet do ktoré
ho nás unáša táto hudba nemožno už dnes 
vthl"adom na skladateľov tvorivý vývoj na
zvať len ZJednodušene minimálnou hudbou . 
Tie začiatky, v ktorých bol minimalizmus 
nielen orientácio u , ale i vý~lcdnicou, sú dáv-\ 
no preč. Z o paru hcdonistických začiatkov sa 
profiluje istá kompozičná poetika. ktorá za
ujme svojou kult ivovnnosťou, vytríbcnosťou 
a potrebou niečo povedať. V týchto polohách 
stáva sa i rcpetitívnosť funkčným článkom 
hudby. Tento raz vystupujúcom v dialógu 
s idiomami voľnej improvizácie a so svojskou 
farebnou kolážou ktorá na omáha su escii 
zastaveného času. ato hudba je v urči tých 
úsckoc 1. se pna vyvolať v č loveku poci t , 
v ktorom sa ruší plynutie, kontinuita , cvoluč
nosť. No nejde len o pocit, v ktorom sa zasta
vujú hodiny Y našom vedomí. Ide tu zároveň 
o komentár k ~vetu , ktOJý nás obklopuje. 
O túžbu z<~staviť hrozivo sa r(ltiaci cval vecí 
o kolo nás. Áno, je to ilúzia. sen. prclud. ale 
·pod povrchom tohto zastaveného času za
znieva i apel v podobe tid1cj meditúcic . ža lo
spevu a výčitiek . Nepochopiť vnutorný svet 
mladej generácie, ich obavy a pocity, ktoré. 
sa rodia z kontaktu so wetnm okolo n:ís ?na
mená tol'ko. ako sa vystaviť izoläcii. Bolo b) 
to pokračovanie skratov v kontaktoch rô7-
nyci)Jtcncr-4cií---------
v kompozičnej práci l. Burlasa Večerná 

l 
pieseň pre koloratúrny soprán elektrickú gi
taru , l. bicie- džezová sada, 2. bicie- vibra
fón, tympan, gong, timbales -sa dostávame 
zo sveta znchybncného opäť do kolobehu 
plynutia. Tu sa dostáva k slovu konfrontácia 

\ 

džezových a rockových prvkov s tzv. väžnou 
hudbou, naviac i konfrontácia l'udského h la
su - sop ní nu s inštrumentálnou hudbou. No 
cvolučno~ť, vývojová proccsu;ílnosť posúva 
tu veci clo naprosto iných rozmerov. Všade

l pn tom ná kan abilnosť vná~a do hu db dávku 
_a ·. Aj to je reflexia. pravda mé ho 
druh u než tá predchádzajúca. l keď sa este
tický (rčinok v tomto diele zoslabil, predsa 
len pret rváva pocit z túžby autora niečo o se
bc povedať. Niečo. nie za každú ccnu.pntcr:-" 

f-pťčl'l!Ci1e sa 'i1a stvárne ní tohto diela podiel' a li 1 

1 J. Tannenbergerová - soprán, M. Jakabčic - 1 
gitara, O. Petráš - l. b icie, A. Popovič- 2. bi-

ť~~y kompoz1~ny program sí~ { 
stanovil P. C(m vo svojo m diele , ktoré má 
názov Dextempore pre basklarinet a syntezá- l 

1 tor. Sk ladbu nazval autor veľmi výstižne dia
lógom akustického a elektronického nástro
ja. Dialógom n ic v zmysle vzájomného pol picrania , ale kôr hl'adania a nachádzania no
vých ·í nci vzá ·o mne· koexistcn
ci Lebo tým . že Cón ·stavia vedi' a seba takto 

o ntrastnc vyhrotené obsadenie, vnáša do 
~vojej hudby isté asociácie odludštcnosti 
a chladu s hrej ivým a vrúcnym spevom bas
klarinetu . Teda opäť istý dialóg a polemika 
so svetom. Mnohorakejšie využitie syntezá
tora vnáša do hudby viac polemiky, viac na
pätia a konfli ktných treníc. Dielo stvárnili 
P . Drlička a P . Cón. 

V rámci koncertu odzneli i diela, ktoré 
pravdupovediac nezaujali. Napríklad Bodná
rov Undekagon pre violu a čembalo, či Tand
lerovo Čakanie na deň, pát' piesm s tlautou, 
husľami a violončelom. Neboli to však provo
kujúce preh1y, vcd profesionalita bola v o
boch prípadoch dôsledne zabezpečená. Ver
kým rozčarovaním tohto komorného koncer
tu bolo stretnutie s hudbou .J, Zimmera -
konkrétne s jeho 7. Sonátou pre klavír - Ri
cordanza op. 113 (inak v zname nitej mter
prctácii D. Kardošo~ej). Z immcrove kontak
ty s J. S. Bachom. Beethovenom.Debussym, 
či Schonbcrgom pôsobili skôr ako nedorozu
menia. Prirodzene. takéto kategorické za
mietnutk diela nechce byť spochybňovaním 
profesionality a nesporných kvalít skladatcl'-
~kcj osobnosti J. Z in:1mcra. _,. 

-
1 vc r koncerttl ~aú~ÍJ. Renešii>J9. a jeho 

2. sláčlkOvé~·J(vartetft"v znamenitej inter- r 
pretácii Moyzesovho kvarteta. Na tej to hud
be zaujalo predovšetkým neust{dc rozdúcha
vanie napätia (nepretržité konfrontácie ccn
tripc~álnych a kinetických síl). Z toho priro
dzene vyplynula nervná rotácia hud by. ktorä 
<;a dovolávala nepretržitej spevnosti a pôso
bivej práce s časom (s kalkt).]Qyan ím ticha. 
Jräzdncho ric;toru atd. ~"'to sú te a roz 10-
UJUCe momenty. tnóré dielo akceptujem 

ako n;qvyhrancncj~iemu vvpoveú tohto ko
morncho koncertu 

15.ll. 
Komorný 
orchestrálny koncert 

Tento koncert bol akousi malou prehliad
ko u siedmich diel z tvorby skladateľov rozlič
ných generačných vrs tiev a 'it)'lo vých orientá
cii. 

V úvode zaznelo vcelku pôsobivé dielo -
Komorný koncert pre violu a trinást' sláčiko
vých nástrojov od Antona Viskupa, ktoré 
v jeho tvorbe predstavuje výraznejší vývojo
vý posun. Dominuje mcditat ívny výra; 
(v l. a II. časti - čiastočne tu možno vidieť 
analógie s Kančcliho hudbou kým Ili. časť 

má kontrastný , motoricko-dynamický cha
rakter) . rcdukda v oblasti jednotlivých para
metrov výstavby hudobného diela (napr. 
prehl"adnost fak túry. Lvuková striedmosť . 

harmonická i mctrorytnrická jednnduchost') 
a tiež kvázi návrat k tradícii a ňou ustáleným 
kompozičným princípom (klasicisticko-ro
mantický spôsob využitia ~úlového nástroja 
v komornom koncerte i tcktonicko-formo
výcb postu pov). Tieto znaky sú signifikantné 
pre prejavy a štýlovO.: smerovania tzv. hudob
nej postmoderny (aj keú niektoré skladobné 
postupy napr. v Ill. časti vykazuj ú črty vlast
né prejavom moderny), na pozíciu ktorej sa 
auto r možno vedome stavia. 

Dobrý interpretačný yýkon (SKO Žilina 
s dirigentom J, Valtom, viola - L. Kyselák, 

Klaviristke Daniele Kardošovej dedikoval J. Zimmer sl'oju 7. klal'írnu sonátu. Hž 
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ktorý dokázal vytalll 1 hohaht "' vÝrazových 
možnoqf violy) podčiarkol účinok diela. 

Pavol Bagin -ako súm vyslovuje svoje In
tencie v texte p rogramového bulletinu -
chcel vzdať hold umeniu čcmbalbtky M. Do
bi<íšovcj a jej interpretácii l 2 Conccrti grossi 
G. F. Händla s Cappcllou lstropol itanou. 
.. V dick \Om sa nesnažil rie~i ť problematiku 
hudobnej reči. ale išlo mi o typ zdravej hud
by s konccrtantnc ponímaným čembalom 

a snahou vyu7iť jeho 7vukoví1 špccifickosť." 
Tento zámer sa mu zrejmc podaril. aj keď 
moino namictnuť, či je možné komponovať 
a dtrovcň ncridiť problematiku kompozičnej 
reči. resp . v opačnom prípade by mala byt 
vyriešená. 

Interpretačný výkon sóli\tky (M. Dobiášo
l'á) i sláčikového ansámblu (ŠKO Žilina) 
mo.lno akceptova\ ~o \lovanli uznama. 

Parafrázy pre flautu a sláčikový orchester 
(sóli~ta J, figura ml. ) od Milana Nováka boli 
akousi 7mic~aninou ro7nych štýlových rov1n. 
podľa okruhu in~pirácií v jcdnothv)·ch čas
tiach - na ~pôsob J. S. Bacha, E. H. Griega, 
N. Rimského-Kor\akova. C Debussyho. 

znela, pó\obila navy~e ako neúmerne dlhá 
(uvedomuJem \i . íc to mohlo byť spôsobené 
danÝmi okolnosťami jej uvedenia v rámci 
p rehliadky). -

Na záver .koncertu ta7ncla jiiudbat pre 
· w arciial:r, 'a il .t pre!<ornorny sláčikový or
chester od Ilja Zeljenku, ~ možno bez 

( 

zvclit:cnia Olll<lČiť prívlastkom .. klasické" 
(v tmyslc dokonalé) d1clo . Je tu prítomný 
autorov charakteristický a v šil šom kontexte 
domúcej i 7ahranitncj tv<>rby osobitý štýlový 

1 
preJav, ktorý nesporne patrí k najvážnejš ím 
konštitucntom slovenskej h udbv. _ -..." 

?:tiZANA MAŔTINÁKOV Á 
/'--~ 

' 

6. II. 

Koncert 
populárnej hudby 

G. Gcr~hwina. ,, v konečnom dô,ledku (v Pred časom som ~a zúča~tni la v pol'skcj 
poslednej časti) i na vlastntl tvorbu. Ostáva Bydgoszczi na kurzoch ani mácie hudby, na 
otázka . .::i parafrázy boli naozaj parafrázami, ktorých p rcdngatclia zdôrazňova l i myšlien· 
alebo viac . či mcncj vhodnými napodobcn i- ku, 7c dramaturgickä koncepcia ko ncertných 
na mi ~ t ýlových p rejavov daných autorov. cyklov. festivalov a pod. musí byť zacielená 
A ani samotné napodobňovanie, oné kom po- na istý typ po\luchlíéa. Prečo táto rcminis-
novani~.: it la ..... by nebolo problémom, roz· ccncia v súvislosti s hodnotením koncertu po-
hodujucou je v~ak miera umeleckej realizá- pulárnej hudby? Rada by som sa totiž pre-
. , - ~ pracovala k odpovedi na otázku. pre aký typ 
Dotcraj~ia tvorba Pt>tra Zagara vykazova- posluch•1ča JC koncipovaná prchliadka NSH . 
zja\ltý príklon k tradíc1i- klasic1~ticko-ro- Neviem ~i dosi dobrc pn:tbtaviť až takého 

mantickCJ . alé aj k domácej a svetO\'C) hu- 1 v~cstranného poslucháča, ktor)• má vztah 
dohnej moderne :w. storočia . Jcho Hud ba r k .. mtclcktu:11ne zam. cranej" súčasnej váž-
pre dve flauty, d\'a klar inety, dva fagoty, slá- nej hutlhe (l:a~to dtskutUJCm na túto tému 
čiky a mg. pá~ predstavuje ďal~í posun cez s .. poslucháčom-kontumcntom". ktorému sa 
obohatenie dnes už t1ct tradício u minimal. n la súčasná hudba intelektuálnou). k folkló-
repetitiv a mcditat1v music: n1kladné hudob- ru. dychovke : a napokon aby bol posluchač 
né pásmo tvorí v släčikoch prehichajúca mc- v hudbe skutočnc .. harmonicky rozvinu tou 
ditácw romantického n;ídychu (elementárne f ClSr>bno\ťou· IJ k popul(ll nej hudbe . Zarade
tonálnc ~úvblo\ti) a n<1d 111m tamicva výraz- ( nic konce rtu SĽUKu. dychovej hudby, po-
ný motív v dychov)•ch nústrojoeh . rozvíja ný pulárncj hudbv do rámca prehliadky, orico-
~pôsobom zm\mym z minima! a repctitiv mu- tov:tnCJ ' prcvn7nCJ mie1e na artificiálnu 
sie. Použitie mg. pehu. 7 ktorého zaznieva hudbu, ná' toti7 ptcsvicdča bucí l) rozhodnutí 
J'udský hla' a zvuky prostrl'dia rozhlasového usporiadatefov prcja\ iť 7hoviev,,vo~ť k t\·mto 

1 šttldia, mä mai (podla slov autora) funkciu druhom, alebo o ~nahc pr~·vychovnt poslu-
ru\ivého elementu v skladbe. určitého zása- cháča. Prvý po,toj " ' mi nezd{t príliš dlplo-
hu zvonka ( .. wet 1e plný tak ýchto situácií, matiek)•. th u hy za~ nríliš optimistický Ak 
často necitlivo zasahujúcich do žil ta · , dt amaturgm ~ Jeduje r prlld ao v kon c rtC' ~~~ 
hvc:J"). Mg. pa~ tu v>a · m·pôsobil n1~1vým pu lárncJ hudby podporu auto rského dtzc.: ~o 1 .. 

· . ale.: bol len akous1 1vukovou kuli- a osobitných tntl'lpretačných vkladov. je po 
~ou. vý1a1ncj\ie nczasa huJúcou do hudobné- trebnc tcnto lld ovda dôslcdncj~ic uplatňo-
ho procesu. Pravdepodobne zvyšcním zvu- vat v už ex istujÍicich podujatiach pre popu-
kmcJ intennt) (nc,cdno v~ak. či jej potlače- lärnu hudbu a p1c.: netradičné, \ pcLifické ~na-
nie nehol Lá mer) by sa iclaný ru~ivý účinok ženia \ ytvorit o~obitnc fórum 
dosiahol. V skladhc v~ak postrádam väčšiu Ak ho."onm o .. netradičnom" uvediem 
od\ahu vynaeh{tdzať a ohjavovat (tým viac, kto tcda (vychádl'iljúe l tohto pojmu) účm-
že idc o mladého autora). pnčom nemám na koval na konec.:rtc: Peter Lipa s pre.: neho ty 
mysli rovinu vynllchádzania nových ko n- p1ckou hudbou. Adriena Barto~ová s fllziam• 
štntkčných prostriedkov, ale u7 známymi. evokujucimi cxpc.:rimcnt. Tanečný orchestc1 
k dispozícii \tojac1mi možno~tami. vytvára- Čcsko~lovcn\kého roLhlasu ' konvenčnou až 
nic novych súv1slostí: v opačnom prípade manicri~tickou hudbou: P. Hammel . M . 
mol no pochybovať o ~arnotnom zmysle tvor- Zhirka , L. Lučcnič, V. Patejdl (či.lc traJa gi-
by. taristi , jcdcn klavirista t- spev). ktorí pred-

V druhej polovici konccrtu. po kva litnej stavujú netradičné stretnutie hudohn íkov s 
interpretácii SKO Zilin<~ pod vedením J. Val- nctradičnym obsadením podohne ako trio J. 
tu. realizoval tri diela slovenských autorov Burian - gitara. A . Schan- gitara . A. Jaro-
SKO so wojím umeleckým vedttcim B. W ar- basgitara: skupina Banket s typickou "ban-
chalom. Prcja\ tohto ansámblu mal črty pc1- kctovskou" hudobnou produkciou. no nctrJ-
fckcionillnu. prof~o:stonúlncj suverenity. ,tie dičn)m kt,m.:nt:írom. 
aj ostrosti a smíd prílišnej d1snost1 vára/u na ~koda. že P. l ipa od~picval na kon·~crtc 
úkor mäkkosti a 1cmnosti ;vuku -.láčikov)·ch len dvc picsnc zo 'vojho .. ša nsónovo" hHk-
nástrojnv (to však pat l í ut k tradícii ich inter- né ho repertoáru. ktorý má blízko k posli• 
pretačného ~týlu). chačovi. chol tu totií vytvorený dosta:očný 

L11dislav Holoubek, jeden z poprcdn)ch priestor pre ~pcv:íkovc improvizácie a mys-
prethtavllcľov hudobne j moclc rny na Slovcn- Iím, že' iaccr í \lllC boli tvcdaví aj na prczen-
sku. prezentoval sa skladbou Zaľúbenci, ma- táciu mladych hudobntkov ' Jeho sprievod-
lou poémou pre komo1 ný ~láčikO\ y orchc~- neJ skupine . To i \lc mi vad ilo \O vy,túpení 
tc1. Aj toto ;1utorovo nové dielo nesie znaky A. Barto~ovcj, kt01é \a javilo ako krátke in· 
)Cho zrcl<~llll, vyhraneného spôsobu kompo- termc.:zw (ndspicvala len jednu sk ladbu), · 
zičného my~lenin. Prečo som ozn ačila hudbu TOČRu za 10!:· 

( J uraj llatrlk svoje Zátišia s h usl'ami, cyk~ nicristickll? Z pohľadu kritérií súčasných pc,-
lus desia tich skladieb pre husle a sláčiky (só- žiadavick sotva obstojí sweet music TOČ Ru 
lístka A. Šestáková), koncipoval spočiatku • (di rigent i V. Matu~ík, V. Valovič, sklad b" 
ako in~truktívny cyklus pt~: hu~lc a klavír , ur- G. Dusíka, A. L1cskovskéhv, M . Matušíka·. 
čen)• mládc7i. Pravdepodobne nj '/týchto dô- P. Zclcnaya, Ľ. Štassela). C hápem, že tieto 
vodov ma dielo charakter rado,tných, mia- skladby boh komponované " určitej dobe 
dícky optimistických nálnd , ktmé v kontexte a od rážajú aj požiadavky obecenstva v tom 
napriek tomu vvstupujú .. nko svmhol no~:al - ča~e. myslím si v~ak. že sa dá rnuoho urobi l v 
gil'kcJ túžb; za dcr~tvom, matkou. za všct- úprave p1csnr. /aktual izovať ich tvar v intl'n-
kým. čo ndchád1a zo i:ivota čim ck a, ale os tá- ci ách súčasného jazyka. Nemožno pri\pôso-
va v jeho "·dei a pamati" - t:Íhl črta je pri- bovai jednotlivé sk lad by .,starému modelu 
tomn:í aj v iných autorových dielach. Zaznie- orchestra". ale snažiť sa vnicst do nich nicl:o 
va tu mnoi:St\~l motívov, té m. vyvolávajúcich nové a o~obité , mak orchestc1 zotrvá na hl:.-
cvidentné analógie s melodikou rudo' ých di ne kli~é . V porovna nf s dfzkou účinkovania 
p1Clii1Í, s chronicky známymi n:\pcvmi. Autor Lipu, či BartošoveJ bolo sedem skladieb 
k tomu ncdospieva cestou priamych citácií, či v podaní TOČ Ru dramaturgickou disprop(Jr-
návratu k tradícii tonálncj a modúlnej hud- ciou. 
by. ale logickým dôsledkom cez zužitkovanie/ Oiivením p1ogramu boli ďalš ie dw vystt"•-
harmonickych a tónových systémov 20. s_tQ...\ pcn1a: P. Hammela . M. Zbirku , L. LučcniLt, 
r očia {lla J;~ f. gcm'rovanín't 1aUu tónov kvinto- V. Patejdla aJ . Buriana , A. Šebana, A. Ja-
vcí rcsp.i<\Jartovc.:j pmtupnosti je možné d o- ra. Nic prcto. 7c hy prin i c~l i osobitú hudbu 
siahnuť rôzne štruktu rované diatonické sie- (hoci p ráve th uhé zoskupenie: Burian , :O,e-
dy. podobajúcc ~a napr. na mclod1ku ľudo- ban. J aro je prí~ľuhom tých to možnost í), ctle 
vých pic~ní). T:\to mctóda vša~ skrýva aj ur- skôr preto. žc sme md i uvítali ~tretnut ic dob-
či té problematické st r{lnky- poslucháč totiž r)'ch hudobníkov s vynikajúcou atmosférou . 
ncnadobúda mnohokrát dojem prekonania V prvom prípade je zrejmé. že ide l•~ n 

Hž 
tradície, naopak, \kôr pocit urči tého štýlové- o príležitostné ítčinkovanic (každý z hudo l -

ho klišé. V suvislostiach , v akých skladha za- níkov okrem L. Lu\:cn iča odspieva l jednu 

piesc1' w svojho repertoá ru). Gitarové zdru
ženie džezového za merania Burian - Šeban
J aro hy bolo dobré motivovať pre ďalšiu prá
cu v tejto zostave (na Slovensku podobné 
zoskupe nia chýbajú) hlavne preto, aby sólisti 
zí\kali pot rebnú improvizačnú zručnosť, po 
ho tovosi aj v ncpripravencj improvizácii. 

Skupina Bankct sa predstavila obecenstvu 
so skladbami z LP D ruhá doba. Ich ko ncert 
bol vlastne komponovaným programom. 
ktorého výsledkom je graciácia a kon takt 
s pu bliko m. Štýl skupiny je v súčasnost i po
sunutý viac do rockovej roviny s moderným 
výrazom a prostriedkami. Slovné vstupy a za
meranie textov sú ostro u kritikou spoločnos

ti. 
YVETTA LÁBSKA 

Komorný koncert 

V súvis lo~ti s týmto koncertom vystúpil do 
popredia zmímy a stále ak tuáln y· fakt- dólc-
1itosť prístupu interpreta, jeho poctivosti 
a nevyhnutného individuá lneho vkladu· na re
zonancii každého, teda aJ čerstvého súčasné
ho d iela u obecen~tva. Na tomto' ko nccrte. 
odLnl! l rad premiér . ktorú rnajú · ~en h;u)di~ · 
cap. Žl' sú vlastne prvým d otykom diélíl a in
terpretu s obc.:ccn,tvom. · 

Uvedomili ~mc si to hneď v úvodnej pre'- · 
miérovanej S. sonáte pre klnvír s podtitulo·m 
Slnečná od Vífazosla l'll Kubičku . Na~tudoval 
ju slovenský klavir ista exportne j garn itúry 
Mariá n Lap. ans k)·. Pe> jej vypočutí som mal 
pocit t~tých rezerv nielen ' in terpretačnom 
poiíatí (tcchniäy exponované a -dynamické 
vrcholy boli pri hlučnó, vedúca me ló dia op
riadaná hu,tými pasážami má lo pla~tická). 
lnvenén~o: aj interpretačne zaujal krásne sfor
mova ný úvodný meditat ívny úsek. Nevie m 
\'~ak dostatočne po~t'1di i . na koľko možn1> pri
pbať intt;rprctovi i tý rozpor, ktorý nastolil . 
medzi obsahom a podt itulo rt:J Slnečná, do 
akC'j miery by ho dOkázala p reklenú i ideá lna . 
interprct.kia, prcto7<· i formový pe.Jor.ys d i.e
la nebol dostatočne prop<Hčne v.yv:í·~ei)Ý· . 

!gor Dibák v Rapsódii pre bask lar inet 
a ;tkv rdcon op . 41 v 7hodo.: ' n:í7vom 'kl, lhy 
ncrie~1 nijaké filozofické problémy, lež sa 
usiluje rozptýlil svojho posl ucháča komuní
k~ · ;d ivU '\) th),.· .. ~~~ :;l : ... ... j·:h:~t..:. s~~ ... :U~:-l 
litu. ~pcdfi ká a po, !up\ blízke inšpiráci i do
máelm huJohným fu lkló ro m (o. i. ú.havých 
travn1c). S} mpattcky vyzne lo využit ie tech
:ucko·r•ukových možno~tí i v7ájomne j ko m
binácie tonu m\strojového dua. P riaznivému 
pnjatiu dtcla výrazne pomohla a j intel pre tá
l'la P. Dr lil'ku (basklarinet) a T. Rácza (a kor
deón). Nceh)bal iej p ravý muzikant~ký ná
hoJ. tcchnick:í pohotovo\(, starostlivý nad
hľad nad budovaním účin ných oblúkov. Po 
diela! ~il n<t tom 7rcj mc fakt. že sa Rapsódia 
nedoWt la do kon taktu s publiko m po prvý-
krá t a jej rntcrp1 o.:tácia sa u i " usadila". 

Azda najväč~t 1 ozpor medzi aut.o rovým zá
merom a intcrprctHčnou podobou diela vy
stúpil v súvi\losti \Uspávankami .Já na Skáce
la p re ženský hlas (Brigita Šulcová -soprán), 

vého tirn bru s istým citovým ste reotypo m 
s n ic dostatočne o ddiferc ncovanými nálad a
mi (vloženými do obsahu textu). Po stránke 
výberu kompo7ičn ých prostriedkov sme po
čul i výrazné o hla y na Debussyho ( najmä 
Prclúd iá), čo ešte neznamená nedostatok, 
ale ruku na srdce: poču l som od tohto auto ra 
aj vyd art•ncjšie o pusy! To, čo ma re la tívne 
najviac zaujalo, bol kultivovaný, istú nostal
gickú a tmosféru navodzujúci klavír Milosla· 
va Starostu , hoci aj on mal možnosť prispieť 
k výraznejšej diferenciácii nálad. 

V prílcžitostncj skl adbe Ladislava Burlasa 
- kla,•ir nej sonáte Matici slovenskej napísa
ne j k 125. výroči u založenia tejto inštitúcie, 
zdô vod1í uj c skladateľ (v b ulle tine) použitie 
ľudových špecifík, ktoré majú s lúžiť ako aso
ciácia na éru prelo mu 19. a 20. storočia, keď 

Matica zohrala takú významnú rolu v uvedo
movaní si národnost i našich o tcov. Azda aj 
slávnostný moment viedol tvorcu k voľbe p rí
lišného pate tizmu, p remietajúceho sa do hus
toty faktú ry. kto rej technické úskalia na im
panujúcej. u rovni zvlád la Elena Michalková. 
Le nže hustota klavírnej sad zby pôsobila 
zdÍhavo už pred prvou polovicou skladby. 
Ž iad alo sa: buď výraznejšie diferencovať dy
n.amickú fo rmu smerom k vytváraniu širšieho 
spektra kontT(IStov, alebo ubra ť miestami 
z husto ty fakt í1ry a nahradiť ju priezračnejš í-mi úsekmi. . 

Záver ko nce rtu patril dielu, k to ré pre svo
ju realizáciu potrebovalo najväčší rep ro
dukčný aparát, čo v~ak nemusí byť vždy záru
kou vyvrcholenia p rogramu. Odznela sklad
ba Zdenka Mlkulu .Jarné spevy starej Činy 
pre soprán (Eva Blahová), barytón (Peter Su
beri), mie~aný zbor (Slovenskí madrigalisti), 
violončelo (Eva Čcrm:mová) a klavír (Peter 
é erman) na verše starých čínskych básnikov 
v preklade Bohumila Ma thcsia . Co zaujaló? 
Naj mä to, že v kompo .. dčnom rukopise sa au
tor nenechal zviesť li te rárnou predloho u a jej 
prevencio u p ri voľbe po~tupov spojených 
v naš1ch pred~tavách s čín~kou h ud bou. 1 pri 
prísno m hľadan í ,.sluchovou lupou" (a tá 
môže byť nj o mylná) . iba niekoľko sledov 
n1oh lo nama(·ova t penta toniku. l mponujúca 
bolll ll rover\ vokálneho naštudovania: v prí-
0 rle F\·v f" " ovej. kto r(! pohotovo nahradi
la .l . Valáškovú a v kon textc úrovne ostat
n)•ch účinkujtkich voka listov tohto po dujatia 
to vôbec nebolo pnznaf uk0 ai knítkc 'PÍ
zódnt; en t ré talcntovuné ho P. Subc1 ta. Učm
koval iba v jed inom čísle . v Pie,ni na rozlúč
ku a in áč nebo l prítomný 113 pódiu. takŽe po
slucháč poci ťoval su\ tavné napätie v očaká
va ní (či vôbec prfde, kedy príde, ako, a či vô
bec odíde). V posledných pie~ŕlach spoľahl i 
vo účinkova li aj Slovenskí madngalisti, k to
rých d irigoval Ladislav Holásek. Zaujala tiež 
krása myšlie nok a o~obi tá duchaplnosť použi
tej čínskej poézie. 

VLADIM ÍR ČÍŽIK 

Symfonický koncert 

flautu (J aroslav .Josifko), '1-iolončclo (Miroslav Ne rada si vypomáham skladateľovým 

Petráš) a čembalo (Jaroslav Prikryl) od Vladi- textom v programe. V prípade Koncertant-
m ira Godára. llostujúci českí umelci to tiž nej hudby Mira Bázlika si v~ak dovolím vý-
nezvl<ldli na dostatočnej ltrovni an i základ né n imk u. Tento text totiž zvlášť vystihuje jeho 
mu;ikant~ké rcmc\J,, a o citovom dotváraní i jeho skladbu. Je to len jedna veta : 
a o premy~lencj~cj. presvcdčivcj~CJ koncep- ,.V skladbe využívam koncerta ntný princíp 
c1i nemo.i:no temer h,Jvori ť. Výrazová d ifc- hlavne na bá7c jed no tlivých nástrojových 
rcnciácia troch uspáva niek (~ Popclčiným ~kupfn s bohatším využitím variability sad z-
ofíškem. s ~nnc.:m 10l<Htcm a se studá nkou) by s obsahom. myslím ~ i , v podstate d ra ma-
~..hýbala a interpre ti ~a snažili skôr o zahratie ticko-med itatívnym". Každé slovo je tu vy-
nôt ako o premyslenejšie do tvá ranie sklada- vážené na lekárnických vúhach , každé p resne 
tc.:lovej p redstavy. Vý~lcdok bol pre poslu - vypovedá o h udobnej skladbe . Ani slovo o 
cháča rozpačitý. ce lkové vyzncníe did a na- sebe, žiadna lite ratú ra. Pod slovkom "my-
-tolilo ra d otá7nikov: či ten to mlcn tova ný slím si" prezieravé spochybne nie estetiky 
:tutor by nenašiel v radoch domácich umel- (,.obsah u'') skladby - veď kto rý autor si ňou 
cov zodpovcdncj~ícti interpre tov .'... ' môže hyť ce lk~m istý? No 7ároveií . v tej istej 

K najidcálncjšiemu p rcpojon i.LÍ kvaÍitticj chvfl i, i prítomnosť sebavedomého au to rské-
kompmičncj invencie a 7<Kľpovednému · ťvo- ho .. ja" videného v obje ktivizujúccj pc rspck-
rivo muzika nt sky prcžinrcnému in t c ťprctač- t ívc este tických kategóri í (či výrazových oz-
nému prístup u do~lo v tomto p rograme v pri· načen f). A opäť - cha rakteristi ka dramatic-
pade o pusu Iris Szeghyovej - Hommage a Ro- ko- meditatívneho typu h udby nemôže byi 
d in - dotyky s tro mi suchami majstra p re presnejšiu. Meclitat ívnosť hud by Mira Bázli-
husle a klavír v podaní umelcci- ého d ua hus- ka a hlavne hudby z poslcd né ho obdobia nie 
lístky Anrlre) Sestákovej a k lavil'istky Valérie je boží dar, an i stav, do ktorého sa dá upad-
Kellyovej. Opa to\ ne sa pt'lvrdila ~tará p rav- nlli. Je to niečo ťažko vybojované, prc trpc-
da. že mterpret mô?e pomôc(, umocni ť ideu né . ovládnuté s giga ntickým úsilím. Perma-
~k ladby. ale aj ju ~k resliť (čoho wcdkami ne nt ný svár med zi tým, čo je dané a s čím sa 
sme boli u predchádzajúceho autora G od á- zmieruje tak , že to o bjektivizuje a ovlád a 
ra). Všetky tri ča~ll sk ladby Szcghyovcj mali ( ko ncepcia) s tým. k čomu sa derie sebavý-
správnc proporcie, invenciu ale s.ttcdná, Mys- raz, o~obnostná výpoveď, či ,.len" vlastný 
litcl', hola najlcp\ia- kompozičný a intcrpre- príbeh . Ko ncertantná hudba je d rámou na 
tačný klenot. . osi koncepcia - príbeh . Pr íbeh osamelé ho 

Viktória Strncenská p:ltrí k našim naj lep- bežca, d erúccho sa dopredu s obrovským ná-
ŠIITI koncertným speváčk am , Ivan Hru~ovský klado m všetkého , čo p riniesol novší hudo bný 
zas k uznúvaným, Vcl'rlli invenčným skladate- vývoj i to ho. čo iba tuš íme v ne jasnej pcr-
l'om . .Teda predpokludy pre úspešné vyzne- ~pekú~ -~- __ 
nic prem iéry jeho Troch rell.exii pre mezzo- l Hudhlt pre VIOlU, fi'ai1 u a orchester Ivana 
soprá n a klavír tu bol i. Po vypočut{ som však Paríkn, ktorú d irigoval Bystrík Režucha 
ne ma l dojem . žeby sa p repojenie dvoch člún- (s orchestrom Slovenskej filharmónie hrali 
kov - au tor-in te rpret do~tatočne prej avilo . M . Telecký a M. Jurkovič) je venovaná pa-
Pojem reOcxic akoby intc rpr..: tkc predurčil miatkc A lexandra Albrcc.:hta. Sú t u sprítom-
pohybovať sa v pomerne jed notvárnej v)•ra- ne né autorove ume lecké obdivy a priatci'-
Lovcj rovine. napriek kval ite techniky, hlaso-



NSII 
stv<Í. c ice ký aJ urkovič tu navyše tvoria ide

ny , skoro .. neprcnosný" pár dostredivých, 
dramati7ujúcich (Tc lccký) a odstredivých, 
upokojujúcich (Jurkovič) sf!, ktoré akoby sa 
zrážali v celej skladbe. C hýba už iba Milan 
Rúfus. Ba vlastne ani nic. Lebo aj tu cítiť 
v ústach pichanie mdlej trávy, atmosféru j e
senného stáda. A j keď je to svet prežiarený 
nák lonnosťou a necítiť v •' om "chlad chodia
ce ho ticha", skô r zmictavé úsilie nestratiť 

z očf vidinu, hocijako sa zahmlicvajúcu. 
A predovšetkým , nckráčať len cestou vyšlia
panou, no ani sa nepúšťať po ccstácl ncccs-
tá~l:l.~ · lc s' ' ··í. e 

Tjc tu , estetika komornosti , netradičn a dnes 
1
1 

~ u7 u nás a nielen u nás zriedkavá faktúra 
"hyiľn z nej ZFQeigfl9 't8l tl&keneft t~j bttf&. 
;>!~ i svojrázna syntéza slovensky zne jú
cej dodekafópie ~eria l izmu) a impresioniz-

u ' t6>JY u an a niCjClym anach romc
kým , našským . domáckym pseudoimprcsio
nizmom , kto rým sa dnes he mží slovenská 
hudba . (Nie s1í azda tieto konštatovania sub
je ktivistické. ~pytuj cm sa pod dojmom re
dakčnej poznámky za anketou Hudobného 
života!) 

Napokon čo napísať o 3. symfónii Jozefa 
'"Wfňlovca'f"Kus " života l' ažkého" , znášaného 

s vyrovnanosťou a optimizmom vlastným len 
je mu, je vpísaný do tejto rozľahlej partitúry. 
V nej ako v spomienkovom románe defilujú 
preu na mi hudobní i ,.mimohudobní'' sved
kovia jeho i nMho dot ~raWeho hudobného 
vývoja. Stá le sú zreteľné zna ky známeho Ma
lovcovho rukupisu , p ísmenká sú tie isté . Len 
myšlienky a koby sa hrnuli rýchle jšie. než ich 
ruka stačí zaznamenať v pamäti. rozviate 
v búrnych vet roch zašlých i dne~ných čias .. . 

NAĎA HRČKOV Á 
r--.. ~ 

7 I. 
Koncert z tvorby 
p:re deti a }nlúdcž 

1\aždoročnou súčasťou prehliadky novej 
slovenskej hudby je l koncert z tl'orby pre 
deti a mládef. Už niekoľko rokov sme mohli 
sledoval', ako sa naši skladatelia vysporadú
vajú s touto neľahkou (pre mnohých žiaľ, 
neatraktívnou čl podceňovanou) oblasťou 
hudobnej t\'orby. Doncd.lvna sa tu prezento
val vel'mi úzko vymedzený okruh a utorov 
a nejedna skladbička čl cyklus sa vyznačova
li prílišnou snahou po príťažlivosti (často 
pomocou lapldán1ych melódií čl ponáškami 
na známe s tnriie diela pre malých muzikan· 
tov od vel'kých osobností minulosti), alebo 
7jednodušenie, a ko pný predpoklad zvlád
nuteľnosti obsahu i t(.'Chnických problémov 
viedli autorov až k triviálnosti a gýču. V po
sledných rokoch mala však tl'orbu pre deti 
a mládc1 stúpajt\cu tendenciu a možno s po
tešením konštatovať, že tohtoročným kon· 
certom dosiahla skutočne mimoriadne ')'So

kú kvalitatívnu úroveň. Pritom vo väčšine 
skladieb a utori noopú§ťajú Sl'Oj vlastný, rok· 
ml vybrúsený hudobný jazyk, čo je, ako 
skonšta toval i moderátor koncertu Juraj 
Hatn'k, wakom skutočného majstrovstva. 
Ďalším pozitívnym momentom je záujem 
mladých skladatefov komponoval' pre deti; 
každý rok sa v programe o bjanuú nové me
ná a nové pohl'ady na svet hudby del'orn čl 
detí v hudbe. 

Dvoma miniatúrami pre mladých klaviris
tm· s min-om Pre Sonlčku sa predstavil prí
slušník najmlad~cj generácie Peter Zagar. 
Kým uňho sme obdlvm·all pôsobivosť triez· 
vej melodickej Unie, ktorej podriadil celok, 
Pavol Malovec v Intermezze pre dve nauty 
citlivo prcpojll jemu vlastnú I)Tickú polohu 
s hravými, fudové nápevy a riekanky cvoku· 
júclml miestami. Július Kowalski sa v Par tite 
piccolc pre dvoje huslí zameral na polyfonic
ké vedenie melodických línlf, ktoré ozvlášt· 
nil tanečnými prvkami. U Juraja Tandlera 
v siedmich skladbičkách z cyklu Klavírne 
skladbičky sme s uznaním sledova li nevtle
ravosť a prirodzenosť tl'orenia jednotlivých 
chara kterových obrázkov. 
Ďal~ic tri diela prvej časti programu boli 

určené o niečo starším, zrelším muzlkan· 
tom. Depeša - tr io pre husle, violončelo a kla
vír od J uraja Hatríka zaujala muzlkantskou 
Iskrou a strhujúcim vnútorným dynamlz· 
mom, Zeljenkov Album pre mladých klaviris
tov, z ktorého sme počuli výber, zasa zalm· 
ponoval sviežou, typickou "zeljeukovskou" 
hravosl'ou n zretcl'nosťou ~tuktúry. Skutoč
ným vyvrcholením prehliadky komornej 
tl'orby bola 3. časf 3. zošitu Salvových Roz
právok o zázračných husllčkách samohr aj 
kých (pný a druhý zošit poznáme z predchá-

Autor úspdného cyklu Rozprávky o zázrač
ných h usll&ách samohrajkách T. Salva po 
uvedení skladby. Snímka: D. Jakubcová 

dzajúcich ročníkov prehliadky), kde s! po
slucháči Konzervatória v Žiline plnokrvne 
zamuzlcťrovall "na l'udovú nôtu" . Uznanie 
treba vyslo,·lť všetkým účinkujúcim l ich pe
dagógom, ktorí s nimi diela na~tudovali, 
pretože všetci podali skutočne vynikajúci vý
kon. Pre utl'orenie celkového obrazu na no
vé d ielo je tento moment nesmieme dôlefi· 
tý. 

Skladatelia mohli byť plne spokojní 
l v druhej časti koncertu. V pestrom a nároč
nom programe sa tu prezentoval a to vynika
j úco - Detský spevácky zbor pri Okresnom 
dome pionierov a mládeže v Prešove s dlri· 
gentkou a zbonnajsterkou Evou Zacharo
vou. S rovnakou radosťou a Interpretačnou 
istotou predniesli 3 zbory z dnes ui klask 
kého cyklu Májové ráno Ondreja Francisl"ihu 
(textE. l:e~ekO\'á), Zemanovského Trávnice 
z Terchovej čl vtipnú skladbičku Petra Cóna 
Zabarambarumbarimhurujtc si s nami (text 
D. Hevier), ako l náročnejšie kompozície 
I r is Szeghyovej Bolo to tak? (M. Ferko, 
D. Hevier a T. J anovic) a Hra (autentický 
detský text), Keď v nebi vyhrávajú (D. H c
vier) a Ak sa nám fúga vydari od Juraja Ha
trika l Hrušovského Sarišské hry. Je obdivu· 
hodné. ako n ládli nielen náročné väzby vo
kálnych Unlf, ale l výrazové zvl~tnosti skl~t
dleb (Lemanovský, Hru~onký) čl náročnosť 
partnerského vzťahu v delených zborO<!h 
(Szeghyovej Hra a Hrušovského Šarišské 
hry). Tohtoročný koncert z tl'orby pre deti a 
mládež v rámci NSII bol teda reprezentath·· 
nou uká!kou kvality ako autorskej, tak i in· 
terpretačnej. 

EVA ČUNDERLfKOV Á 

. u. 
Symfonický koncert 

Prehliadky novej tvorby mi pri pomínaj ú 
Vianoce. Clove k sa na ne teší ce lý rok, v oča
kávaní a vyh ľadávaní toho svojho dn rčcka je 
schopný absolvovať týždenný marató n kon
ce rtných a ďa lších podujatí. Nákupová d ra
maturgická komisia ZSSKU si ufavene sadá 
k februärovým štedrým večerom a zhovieva
vo sa p rizerá postupnému rozbaľovan iu par
titúr neraz horko-ťažko ziska ných zo skrom
ného sortime ntu ponuky s !..ladateľov-dodá

vatcľov. A potom ko ledníci kritici zanôt ia 
očakávaný vinš, pár obvyklých slov do okien
ka dennej a odbornej tlače . Rok skladateľov 
a milovníkov súčasnej hudobnej tvorby uply
nie ako voda , párkrát oživený jubilantskými 
konce rtmi a sporadickými viatk<.Jmi premiér 
pár skladieb. Vlas,aj šie darčeky ležia väčši

nou zabudnuté na pol iciach , niektoré partitú
ry zapadnú prachom , iné (a n ic je ich vcl'a) 
uzrú svetlo sve ta v notovom vyda ní ... Te mer 
niet takých, ktoré sa skutočne obohra jú. Na
priek tomu so zvedavosťou sa očakáva každá 
novinka zaraden{! do naslcdovný<.:h darčeko
vých balíčkov . 

Nevie m , ako pre iných, no pre mňa záve
rečný (z viacerých dôvodov jediný, takže bez 
konfrontácie) koncert sa nieso l plne v zna
me ní štedrého večera. V nepočctnom rodin
nom kruhu profesionálne ho publika (o elitár
stve nehovoriac) rozvinula Státna filharmó
nia Košice pod taktovkou Richarda Zimmera 
jeden balík not za druh ým, troj icu noviniek 
z tvo rby Jozefa Podprockého , J ána Z imme ra 
a Vladimíra Bokesa . Elegant ne. s vedomím. 
že nedáva hocičo. Orchester sa zajagal ako 
vianočná jedlička - na j edničku . Ostatne, 
slovenský vidiek zvykne pripravovať štedré 
večere dôslednejšie , pôvabnejšie a s väčšou 
úprimnosťou a zodpovednosťou voči tomu , 
koľko dary stoja . Nepochybujem . že tento
krát kopu d riny, a p redovšetkým záujmu pre 

diela do bre zvole né. Orcheste r citlivo reago
val na dirigentské pos, atie , za ktorým bol ci
te ľný nadhľad voči rukopisu Podprockého. 
Zimmerovej a Bokesovcj partitúry. 

Symfón ia Jozefa Podprockého sa v úvode 
koncertu zatrblietala ako lesná studnička; čí

ra. svedomito upravená , prýštiaca z bohaté
ho pramci\a , ktorý vonia zemitosťou. Sú 
v nej striedmoslané slzy ľudových plačiek 

(podl'a skladatcl'a .. zašifrova né'') . ale i kys
losť či pikantnosť súčasnosti , dodekafónie 
v rozumnej , nie nebezpečnej dávke. Ergo, 
prameň . ktorý má prävo na svoje meno -
Podprocký sa tu javf nko autor k ryštal izujú
echo prejavu, synte tizujúci a posúvajúci svoj 
skladatcl'ský prejav. Ešte nic riava so širo
kým korytom. ale tok hudby pádnej <.1 pria
močiarej , tok , ktor)• dokáže strhnúť a unášať 
s osviežujúcou spfškou invencie. Priezrač
nosť partitúry v podaní košického o rchestra 

. vynikla p riam ako doména. 
Concerto polifonico pre o rgan a o rchester 

Jána Zimmera z r. 1986 zaznelo so sólistom 
Jánom Vladimírom Michal kom ako dielo bo
hatého a p ritom tónovaného spektra. Výbor
ne sa poj ilo s atmosférou predchádzajúcej 
skladby svojím zakotven fm v pevnej myšlien
ke, v báze výpovede stavaj(scej na tradíciách. 
Skladba pôsobí homogénne. s umnou drama
turgickou kostrou , v ktorej dialóg o rgana a 
o rchestra stavia viac na zblížení než kontras
te, či opozícii. Pociťoval som tu potrebu vyj a
dre nia pritakania , súhlasu, vzájomného reš
pektu a tolerancie medzi partnermi pôsobia
cimi v hudo bnom proce~c . Akýsi pohľad nic 
zoči voči . ale z rôznych strán namierený jed
ným sme rom. A imponovala mi variačnosť 
použitá v k ladbe a dodávajúca jej dynamiku 
a kompaktnošť. 

A propos Ookes. Skladate f donedávna ta
bu. outsider. bad boy, zatvrdilý avantgardis
ta. kon truktér. s ktoré ho tvorbou a pripo
mínajú pojmy ~kandál , prípad, problém . ne
porozumenie etc. etc , Hádam to skonči lo. 
Ak nic , malo )'ly . Lebo jeho tretia z pia tich už 
symfónií je Opus (nemecky We rk . z vyše 
päťdesiatich opusov t rid~iatyšiesty). Hlavne 
pre tých poslucháčov, ktorým vyrástli uši 
s hudbou dvadsiateho s t oroč i a (s hudbou 
St ravinského , Schonbcrga , Šostakoviča, We
berna, Xenak isa , Lutoslawského... Bellu, 
Albrechta. Grcšfska , Ferc nczyho, Z t:ljenku, 
Bergera. Bázlika atď .. a tcf .. ) . Richard Zim
n .... r s Košickou filharmóniou nám ukázal. že 
Bo kesova hudba je n ich.:n h ra teľná ,a počúva
teľná , a le že je v nej život. pulzuje krv a fun
gujú nervy. že jej kd sa je z tohoto sveta. Bo
kesova Tretia zob(sdza , p resnejšie púšťa žilou 
jedovatej dävncj krvi . pretože zatína do živé
ho. Nic preto . že dnes je dnes - takou bola už 

Skladba. a ko to už napovedá jej nazo . 1 
skoncipovaná v duchu d7czových Z\11~'"\'l..h 
a rytmických vari ácií, po prctk<Ívan}rh u' k 
mi seriálnymi. V dvoch okrajových nll dst s 
tívnych častiach . v kto rých sú cvidcntsh.' sto
py tradičnejš ieho harmo nického s ps w•l\ a
nia. je nositeľom hudobného dian sa 11 rf 1. 
cvokuj(sca na viacerých miestach 7\ uk d. ·zo
vej gitary . Stredo bodom d iela sú knítk• •,eč

né plochy s näznakmi "minima! sns,., ... 
v ktorých nästrojc prezentujú najm<i s\OJC 

zvukové možnosti. Skladatcl' v nich sspl.llnu
jc kompozičné princípy kont ra~tov a va s s.s<.'
ných techník . Passi di jazz - D7czovc ~H·kv 
sú v prcncsenom zmysle slova cxpessm.:nt.sl
nymi krokmi mladé ho skladateľa, n.:sporn.: 
invenčného: Kroky po cc~tc hl'aclama 'l.lst
ných ume leckých výrazov. vyrovn:Í\ .qu, ,,1 
nielen s klasickým odkazom. ale aj so" 1c rn1i 
z nedávnej minulo. ti. Teda cxpcrimu11 s s 
neúspešný . 

Cantus trmus pre sláčikové kvart • 1',1\ h1 
Malov a ~'íerovo uvled trr'1"iiharnun1itké 
kvarteto. in te rpretácii sk ladby pr i,tl.sptlo 
aspoň ~ takou v ž osťou ,~ akou autos k sc.t 
hz;ícii svojej ide . rc s , ' nas sl.. tcts~
tlcké ~tri l.!danic lyrických mclodil:k\ch u'c· 
kov s úsekmi dra matickými. Plocha. na kt l
rcj sa odohrúva dL·j je nic ro7siah la pr.tl a 
s jednotlivými nr:>tívmi je úsporn ú. ck•>rul
mická . T ejto zásauc zodpoved{! i prdd · dn<.' 
rmov~ ridenic. v rámci kto rého jedn• ti v0 

náMroje v neprerušovanom toku ps ·l s,qu 
a rotvíjajú základný motfv - cant u' 1 1 nu., 
Kompozícia P. Malovca je vyvážen~• a -
lým kQm~l7ičn ým opU\0111 mlade IH' ,J,.J.-

~ 
Úplne iný charak ter má klavírne IJ·'•• l-go

na Kráka Non omnis moriar, in<;pi ro' am·< -
lom a osobnosťou H na Hollého. V Jtll'~'l
niach je eviden tné ovplyvne nie auto ''o 
bou niektorých skladateľov zo začiatl1 "" 
ho ~toročia (smím na mysli pred1 tk\ n 
B. Martinís ). Základom kompoúck ,, J'ls 11 

vická práca vo verti kálne j i ho rizon t s 11 1 l' 1 

lohe . Treba podotknúC že čiast<>m' s 1 
úkor vyvá2..:nosti . Nositcl'om obsah• c 1 ''~' 

je zre jme 3. časť T ria, navodzu jísl'a ' r ,ll c 
ke i v harmónii prvky slovenskost i I ľl•> 1 
založené na rovnoprávnom využívan s 'la,tl•' 
jov, pr ičom zrejmý bol autorov 1:111 

važrrost' idey i po>lllj k odLuu bh 
lite rárneho klasika podčiarknuť 1 
kým hutnosťou klavírnej saciLby. C\Jl( 
znenie d iela v~ak nic dostatočne 1 , 1 
zämeru. Inte rpretmi tria bol i Pan1l l' 1 1 

husle, J án Slávik - violončelo, l>:w 1{1 ~~~ 
klavír, 

vtedy. keď pf sal jej noty a nachádza l jej mo- Trio pre nautu, gitaru a violom· ·f, IIJl. '4 
dus vive ndi (1980). Len sme to nechceli vi- Juraja Pospíšila (Viktor Va\'ro - ll; ~. \lot' 
dicť a hlavne počuť! Zo sk ladateľa znejúcej Menšík -gitara, Vladimir Sirota - mlunu•-
hudby sme robili spisovat e ľa hudobnej litera- lo), je p rej avom vyhranencho a u~Ltkncho 
túry, lebo n iečo dobie hal a niečo predbeho l auto rovho kompozičného ~ t),lu . sKn sroktqti-
a bol pritom neuve riteľne osame lým b'Cicom . echo si tlmočil vyššie ideove po~ol, tva. Je to 
V lige ~a dostal do o fsajdu a na trestnú lavicu skladba inšpirovaná konkrétnym konwt n) m 
zápasov o tvá r s lovenskej hudby. nie tak dáv- združením , z tohto hl'adiska je prcdov' tk, sn 
no a p redsa na dosť dlho bez povzbudzujúce- príležitoslou pre intcrpsctt>v pro~n >'.at 
ho kriku z trib(my slovenského skladatel'ské- svoj nástroj na profesionálnej ís rovns. \ 1 JJ 

ho trávnika . Potlesk na konci toh toročného •. ~~ J, f ospíšila je Trio pre nau tu . git :ms .tv io
týždna bo l sm\ď bodkou tomuto.ÍSymfónia'f~o jednou z radových kompo;scii ho 
totiž strh la publi kum. i vďakalntl': rprctácii , väčších umeleckých ambícií. 
ktorá od prvých ta ktov odhalila jej dimenzie . 
J e tu pôsobivá te ktonická invencia, rafinova
nosť variantnosti a farebne j nuansovanosti 
hudobného roccsu, no redovšetk ·m 'U!!J 
myšlie nk - kto sme . o c ccme. ka m ide
~0 iar a kam siaha úprimnosť rizika 
a tole rancia (to je len zo skladatcTových slov 
či nô t , a lebo to iba vis í vo vzduchu?! ). Ako 
poznamenal jeden z dosi aľ ncz(sčastnených 

poslucháčov - tu vie~ kde je idea . A keď vám 
spoza chrbta uprostred symfónie zaznie tuba 
a hudie si svoje , zistíte . že to s tým na javisku 
vlastne ladí. Lebo takí sme - sami sebou 
uprostred masy: raz súhlasní, inokedy rnfkvi 
alebo hundrajúci. Ale ako J'udia sme svoji. 
lll avne . keď sa dostaneme k slovu. Ďaku-
jem . 

MILAN ADAMCIAK 

~ 

Komorný koncert 

Rady publika na poslednom komorno m 
koncerte postupne, v priebehu podujatia 
redli . Predpokladá m, že jednak vzh ľadom 
k neprimeranej dfžke koncertu . kto rá v sieni 
dokázala udržal len skutočných vytrva lcov, 
jednak z hl'adiska dra maturgie , kto rá spo
chybnil a celkový doje m koncertu. Odznel i 
na •'om die la rôznej ú rovne a nie kto ré z nich 
(najmii v 2. polovici) pôsobil i skô r ako za
dosťuč i nen ie zäsadc prezentovať sa na pre
hliadke za každú cenu . 

Úvodnou skladbou koncertu bolo die lo 
Petra M:trt inčeka Passi d i jazz (Džezové kro
ky) , k to ré zaznelo v interpretácii flautistu Jo
zefa G urvaia a ha rfistu Miloslava Vildnera. 

Príjemn ým pre kvape ním koncenu ho lo 
Divertimento pre nautu, hoboj , klarirll't, lc~
ný roh a fagot Cudovita Rajtera . Zrck kom 
pozičné majstrovstvo a vysoká profcsionalna 
úroveň napovedá ve ra o polllatkt>ch skla
dateľa. Die lo zaujalo pro fc~ionalitou kom po
zičného prejavu , sv iežosťou ducha a ustrlck
tom : jedno tlivé čast i diela ,(s vl! no' ,111l- pa
miatke pedagogických a umelcck )·ch <Nlb
ností , s ktorými sa autor poča~ svojq ume
leckej praxe streto l. 

A ko som už v úvode spome nula. dru ha 
časť koncertu vo mne zanechala rozpačst)· do
je m. Pokia!' Sonäta pre kontrabas a klavír Jo
zefa Gahéra je prínosom prcdovšet k}m 
z hl'ad iska obohate nia ~lovcnskcj litcs at ús y 
pre to to o bsadenie a vyzne la priazn ivcJ ~ i <: z'ú
sluhou zanie te nosti sólistov Rudolfa Šasinu 
kontrabas, Da ny Šašinovej - klavír; 7a ot:íz
nc považuje m zarade nie Sonáty pn~ husle 
a klavír Miloslava Koi'lnka i Tr ia pre hu~lc, 
v io lončelo a k lavír č, 2 .Júliu~a Kon al\1-.í·IHl, 
dié l, kto ré nepriniesli žiad ny nov} pnok 
a obohatenie an i v zmysle doterajšej t nrby 
skladateľov, ani v kontexte slovcn'~ l'j ko
mornej hudby. 

l keď Ove árie a intermezzo pre has a kla
vír z kantäty Láska najčistejšia od Tadt·aša 
Salvu opäť zaujali nielen int crprcl,•l'll) m 
stvárnenfm (P, Mikuláš aJ, Salay), zaradenie 
tejto sk ladby (resp. časti z di..:la). ti c:ŕ pn~>l,t
dá m za spo rný dramaturgický k rok. llodswta 
celku oproti je ho výse ku je ncporovn.ttclu:i, 
najmä keď ide o die lo ta kej ú rovne. ak> .lc 
Salvova kantáta. Na koniec ma li sme nw nos( 
presvedčiť sa o tom i na premié re l lad! v. 
ktorú odznela na nedávnych BI-IS. 

MARTA FQLDESO\ \ HŽ 
./"-"'~ 



:!{lfPóM'MIEStÉ JE iODPOVEDivOSŤ. .. 
K jubileu zaslúžilého umelca Ferdinanda 

Klindu 
Zaslúžilý umelec prof. MUDr. Ferdinand 

Klinda je výrazným. ojedinelým umel
com s všestranne rozvetvenými záujmami. 
ktorý darom energie koncentrovanej správ
nym ~merom chce byť pro~pešný nielen sebe , 
ale cez seba predovktl..ým spoločnost i . Pri
náša hodnoty, ktoré v kontinui te vývoja ma
jú svoje nezastupitdné, trvácne poslanie. do
býja neohjnvené , tvorf nové . 

Je typom nepokojného č loveka- práve na 
neho sa ne porne vzťahuje brechtovský vý
rok ,. nepokoj je motorom myslenia'·. On 
však tomuto nepokoju zakladá kantá r tvori
vosti - a nielen v samotnej interpretácii. Je 
akoby hi tóriou vytipovanou osobnosťou, 

zasadenou do vývoja ~lovenskej hudobnej 
kultúry v čase . keď je najviac potrebná: aby 
zaplni la biele miesta v oblasti bytostne zvia
zanej ; jej ďalším umeleckým rastom a vývo
jom. V hudobnej činnosti dr . Klindu možno 
teda konštatovai . že je predstaviteľom mo
derného interpre tačného umenia , výnimoč
ným pedagógom, ,.tútorom" obnovy histo ric
kých organov na Slovensku. neúnavným pro
pagátorom ;loven~kej organovej hudby v za
hraničí , ;óli; tom Slovenskej filharmónie , 
tvorcom vtičšiny projektov nových organov 
na Sloven; ku (Bratislavský hrad , Piešťa ny , 
R:oncert n{t si e r~ Ceskoslovenského rozhlasu, 
Žilina) , zasviileným odborníkom na. tvo rbu 
Oliviera Messiaena. nutorom knihy Organa
vá interpretácia . predsedom programovej 
komisie BHS a pred;edom Tvorivej komisie 
koncert ných umelcov pri ZSSKU. 

.. Prof K/inda sa 1111/Sel sám dopracovať 
k urtitým výsledkom . V jelro imerprerácii vý
rawe cítiť lriwotické vedomie ... ·· (zas/. um. 
Ladisla v B11rlm, :: priprm•ovanej rozhlasovej 
relácie) . 
V porovnnn í so svetom (a nielen vzdialeným. 
ale i susedným) exbtuje u nás urči t é vákuum 
v uvedomovaní si miesta organa v spoločen

skom a historickom vedomf. Hoci už dnes 

plní na Slovensku funkciu koncertného ná
stroja - čomu môže napomôcť aj existencia 
početných historických organov. predstavite
lia miest (až na malé výnimky) toto dedičstvo 
našich kultúrnych dejín dostatočne nedoce
ltujú. O hodnotných nástrojoch zo 17. storo
čia informuje aj kniha Historické organy na 
Slovensku au torskej dvojice dr. Wurma- dr. 
Gergelya. 

.,Záujem o pamiatkové nástroje nás s dr. 
K/indom spojil už začiatkom 60. rok ov. Kon
com 70. rokov realizova/nahrávky pre OPUS 
na 14 historických nástrojoch ... " (dr. Karol 
Wurm, z pripravovanej rozhlasovej relácie). 
Polarita tradície a nováto rstva v umení, kon
krétne v hudbe. si vyžaduje neustálu pruž
nosť v odovzdávaní a prijímaní hodnôt. In
terpret - sprostredkovateľ medzi dielami mi
nulosti a súčasným konzumentom, vytvára 
novú estetickú hodnotu , pričom sublimuje 
a zachováva štýlové zvláštnosti a originalitu 
tvorcu. Klinda sleduje svojím umením práve 
tento cieľ : dokázať a objavii v skladbách na
priek overeným a ustáleným i nterpretačným 
ideálom nové možnosti umeleckého stvárne
nia. Jeho interpretácia je výsledkom nových 
zvukových predstáv, s cie ľom osloviť súčasní
ka čo najadekvá tnejšou výpoveďou. Talent 
a hudobné cítenie obohatené intelektom in
tegrova l do vlastnej interpretačnej tvorivosti. 
Tento racionálny a in te le ktuá lny nadhľad mu 
urnožr)uje pochopiť a dokumentovať význam 
i zástoj tej-ktorej skladby nielen v autoro
vom. nic i v celom kultúrnom dedičstve . 

.,Má obdivuhodné walosri nielen z hudby, 
ale z 11menia vóbec ... Prepojenie vfeobecného 
so Ipecifickým v teórii sa spája s konkrémou 
praxo11 - koncertno11 produkcio11, ktorá je 
11 prof. K/indii nesmierne bohatá ... ·• (Ján 
V. Michalko, z pripravovanej rozhlasovej re
lácie). 
Diela jeho širokého repertoáru - od starých 
slovenských autorov cez Bacha, Fran
cka , Regera. Liszta . Duprého, Messiaena až k 
najsúčasncjším slovenským premiéram - sa 

c t· d Kohoutek šesťdesiatročný 
Prof. Dr. Ct irad Kohoutek, CSc. patrí metódou (projektová hudobná kompozícia. 

k najvýznamnejším súčasným českým skla- ktorej venoval rovnomennú monografiu) , 
datcl'om a hudobným teoretikom . K)'m od i- jednak ho práve táto problematika cez histo-
~ i e l do Prahy na mieMo riaditel'a Ceskej fi l- rické súvislosti doviedla až k etnomuzikolo-
harrnónie a profesora AMU , pôsobi l celé de- gickým štúdiám, venovaným všeobecnt!jšfm 
sairočie na brnenskej Janáčkovej akadémii otázkam štýlu. Aj v tomto smere sú jeho vý-
múzických umení. Viedol tu dlhé roky kate- sledky priam zásadnej povahy pre ďalšie štú-
dru hudobnej ; klad by a teórie a spolu s Milo- di um , najmä ako vysokoškolské učebnice - či 
slavom l štvanom a Aloisom Pi ňosom spolu- skôr kompendiá a antológie ukážok. 
vytváral od 60. rokov v Brne mimoriadne Kvôli hudobnoteoret ickej činnosti sa nie-
priaznivú a avantgardn(t klímu. Toto blaho- kedy právom zabúda na Kohoutka skladate-
darne pedagogické pôsobenie smerovalo sú- ľa . Máme tende nciu zjednodušovať a jedna 
časne k hudobnoteoretickej činnost i. Od- činnost' sa nám zrej me zdá dostačujúca. 
zrkadfuje v plnej miere Kohoutkove črty A predsa Kohoutek znamenal v 60. a 70. ro-
a umelecké i vedecké postoje - precíznosť, koch základný prínos pre orientáciu našej 
neustálu snahu pozn {tvať . pracovný fa natiz- hudby smerom k novodobým kompozičným 
rnus a vy~okú mie ru v;eobecného vzdelania , technikám. Mnohé z týchto výsledkov pre-
ktorá ho zaradila v českej hudobnej teóri i na nik l i i do medzinárodného povedomia (napr. 
jednu z čelných pozícií. Ctirad Kohoutek za- Memento 67 pre dychové a bicie nástroje , 
meral svoj teoretický z:l ujem na popis a ob- ktoré získalo význarnn(t skladateľskú cenu vo 
jasJ,ovanie javov tzv. Novej hudby. Je jeho Francúzsku). Môžeme menovať aj symfonic-
vel'kou zásluhou , že ako prvý uviedo l túto ký tri ptych, rad skladieb spojujúcich snahu 
problematiku v celej šírke a na úrovni pô- o novodobú virtuozitu s prvkami nových 
vodných prameiíov do českej hudobnej teó- kompozičných techník. ale aj skladby orien-
rie. Záujem o novú hudbu a kompozičné tované inštruktívne. Priekopnícky význam 
techniky v druhej polovici 20. storočia spájal majú v tomto smere Kohoutkove detské zbo-
Kohoutek jednak \ osobnou kompozičnou ry . -mš-

KONKURZ 
Riaditeľ Novej scény v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie miest: 
- člena baletného zboru - muži aj ženy, 
- člena spc,•áckcho zboru - bas. 
Prihlá§ky s krátkym životopisom, s uvedením \'Zdelania a praxe zaslel~te na adresu: Nová 

scéna, Živnostenská l, 812 14 Bratislava. Termín konkurzu uchádzačom oznámime písomne. 
Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom. 

x x x 
Slm•cnský hudobný fond Bratislava a Ministerstvo kultúry SSR vypisujú konkurz na tvori· 

vé štipendium pre absolventov hudobných §kôl (skladatelia, koncertní umelci, muzikológo
via, skladatelia a interpreti z oblasti džezu). 

Prihlášky na konkurz podávajte na predpísanom tlačive v Slovenskom hudobnom fonde 
Fučíkova 29, 811 02 Bratislava, do 30. apríla 1989. ' 

x x x 
Riaditel'ka Štátnej filharmónie v Košiciach vypisuje konkurz na miesto dramaturga ŠFK. 

Predpoklady: VŠ - hudobná teória alebo hudobná veda. 
Prihlá§ky posielajte na adresu: Štátna filharmónia, Ko§icc, Dom umenia, 04.3 21. 

x x x 
Riaditeľ SF v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie miest sólistov Komornej opery SF 

m všetkých hlaso,oých odboroch. Termín konkurzu: 14. a IS. 4. 1989, Informácie: KaPÚ SF, 
Fučíkm·a J, Bratislava, tel.: 333351. 

xxx 
Riaditel' Štátneho komorného orchestra v Žiline vypisuje konkurl na obsadenie nasledov· 

ných miest: 
- hráčov na husliach, 
- hráča na kontrabase, 
- hráčov na violončele, 
- hráča na flaute. 
Podmienkou prijatia je absolvovanie konzervatória alebo VŠ - hudobný smer. 
Konkurz sa skladá: zo sóiQl'ej hry pomalej a rýchlej časti skladby z obdobia klasicizmu 

a skladieb podl'a vlastného výberu, hry z orchestrálnych partov. Uzávierka prihlá~k je 
IO. marca 1989. Slobodným poskytneme ubytovanie. Cestovné hradíme Jen prijatým uehá-

HŽ 
dzačom. Uchádzači budú pozvaní na konkurz písomne. Prlhlá§ky poslel~te na adresu: štát· 
ny komorný orchester, Dolný val 47, Oli 28 Žilina. 

prihovárajtt novou zvukovosťou . e motívnou 
silou, obsahom, ale najmä prítomnosťou 
umenia. Jeho základom je dobrá skladba 
rovnako ako tvorivá interpretácia, ktorá 
vzbudzuje poci t hlbokého umeleckého zážit
ku. U Klindu ešte znásobeného výberom 
myšlienkovo zävažných diel. 

"Ak má hyť interpret sprosrredkovare/om 
medzi skladarelom a poslucháčom a súčasne 
ich partnerom, musí qbom v prvom rade ro
zumieť, v dmhom rade vyrovnávať ich nezho
dy a v t reťom radľ presvedčiť ich o svojej 
pravde ... ·' (zasl. um . F. Klinda) 
Vývojové cesty umelca. ktorý stojí na vrcho
le svoj ich tvorivých síl, nadobúdajú nové ide
ály, vyššie umelecké ambície, syntet izujúce 
ciele. Jeho in t e rpretačný ideál dostáva nové 
dimenzie akéhosi oprostenia. zjednodušenia 
a očis t y. Do popredia vystupuje otázka vku
su, miery únosnosti a štýlovej citlivosti výpo
vede. S tým korešponduje aj neustála inšpi 
rácia dielom Oliviera Messiaena, pretože je 
to hudba písaná predovšetkým pre široko 
rozvetvený svet hudobníka-intelektuála. ~ to

tožr)ujúceho sa s filozofiou a umeleckými sú
radnicami jeho hudby. Umenie a myslenie F. 
Klindu sa vyvíjalo pod priamym vplyvom tej
to ve l'kej osobnosti hudobnej súčasnosti. 
Preto mu zostalo blízke po celý život. preto 
mu venoval tol'ko úcty a oddanosti , a preto 
učil aj druhých poznávať jeho dielo . 

" Predovferkým vám osobne chcem poďa
kovať ako vys/ancol'i mojej organovej hudby 
osobime ru v Ceskoslovensku a tu v Bratisla
ve. Ďakujem vafim žiakom za lásku k m ojej 
/nl(/ be a za ro, že fflk radi Ir raj tí m oje diela ... ·· 
(Olivier Messiaen, Bratislava decem ber 1988). 
Svoju všestrannú rozhľadenosť a bohaté ve
domosti zúročuje F. K linda aj v svojej peda
gogickej práci. 

.,Na tíspefnosri pedagogického m ajsrro l'
srva dr. Klindu mi impono vala predovfetkým 
dôslednosť. maximálna odborná priprm•e
nosť, náročnosť a zodpovednosť za odvedentí 

Snímka: Z. Mináčová 

prác11 . .. ·· f.milia /);:emjanowí, : pnpraFOI'II
nej ro ::h lalo t·ej rdácie). 
Životom Ferdinanda Klindu je rráca . Jej 
hodnoty tran\ portujc do umenia. ktoré 
odovld<Íva \pol očno~t i. Intenzívne si to uve
domuje me naj mii v dr)och jeho životného ju
bilea. Opiii praca JC ich o;dobou. Všetky ak
tivity s(r podmienené nesmiernou koncenträ
ciou a ; odpovedno\ÚJU. 

.. Keby .10 111 mal :mw/iť ::i1·otn<' hodnoty , 
!..to ré si ctím 11 1'\'ZIUII'Wn na pn·om mieste je 
::odpot•edno.\ť. M l'.\11111. Z<' l ' nej je ob.liallllll
r.vclt mnoho t•la.\·tno lti 11 hodnôt. Je ro I 'Zľalt 
k in)'m . k o/..oli11, ku .\Tťl/1, k spo/očno~ri. Je 
ro l'la'>fi!O'>f. ktorá akttl't::uje tl01·ťka. k torá 
ho r·edic k niÍm< 110\tl k prcici. /.. s che, k posto 
jom . Núti ho /..a i du c'inno~ť fJO I 'ažo r ·ať : a po
slanie. Hlal'llť l ' 111111'111 Jť ro wk" (dr. 
F. K l111da). 

E TELA CÁ RSKA 

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 

13. medzinárodná klavírna súfaž Clara 
Haskil , ktorá sa koná 23. 8. - 2. 9. 1989 vo 
Vevey (Švajčiarsko) je vypísaná pre všetkých 
klaviristov narodených po l. l . 1957. Vstup
né je 250 Šfrs uzávierka prihlášok 5. júla 
1989. 

IO. medzinárodná sMaž Roberta Schuman
na v Zwickau sa uskutoční l . - 2 l. júna 1989, 
v odbore klavír a spev. Na str ťaž i sa môžu zú
častn i i interpreti vo veku rnax. 25 rokov (kla
viristi), resp. 32 rokov (speváci) . Vstupné je 
100 M, prihláSku treba poslai na sekretariát 
súťaže do l . apríla 198.9. 

Na 3. ročník International New Music · 
Composers Competition (Miami, Florida) 
možno zaslať skladby rôznych žánrov a obsa
denia. Vstupné je 25 US . uzávtcrka je l. 
apríla 1989. 

International Competition ľor Composers 
Goffredo Petrassi organizuje orchester Sinfo
nica dell ' Ern ilia- Rornagna Artu ro Toscanini 
pre všetkých s kladateľov bez vekového ohra
n ičen ia . Témou súťaže je nepublikovaná, ne
predvedená skladba pre symfonický orches
ter v trvaní max. JO minút. Vstupné je 
50 000 Lit. , uzávierka súťaže je 20. mája 
1989. 

Festiva l súčasnej hudby ARS Musica 89 
The spring of contem1>orary music sa usku
točn í 3. - 24. marca 1989. 

x x x 

Riaditel'stvo D.J(;T - opera 8 . By~tr ica vy
pisuje konkurt do hlasovj'ch ~kupín spevác
keho zboru: 

- soprán, 
- tenor, 
- bas. 
Prihlášky zasielajte do 31. 3. 1989 na adre

su DJGT, opera, Náhrcžle duklianskych hrdi
nov 3, 974 73 Bansk!i Bystrica . Termín kon
kurzu ueh!idzačom oznámime písomne. 

-.JS-

Cena Jurajovi 

Ha trík ovi 
Minister kultút·y SSR udelil hu

dobnému skladatel'ovi Jurajovi Ha
tríkovi Cenu ministra kultúry SSR 
za rok 1988 za záslužnú prácu pr i 
hudobnej výchove mladej generácie. 

Srdečne blahoželáme! 

Snímka:· R. Polák 



Umelec, ktorý predstihol dobu 
Svetovú hudobná ve rejnosť sa zhoduje 

v 11:í;orc. ic Musorgskij je jeden z najväčších 
hudobníkov v celých dejinách rudstva. 
UNESCO vyhlúsilo rok Jl)Sl) za Rok Mu
scngského. jeho humanistická estetika. ná
rodné myslenie sú cenným prínosom pre sve
te)\ li civili záciu. Jeho nesmierne sugestívna 
.. ruskosi" prckoni1va všetky barié ry. vrá tane 
jazykovej - nic náhodou sa j eho chcf ď ocuv
n; -opera Boris Godunov . interpre tuje vš a
d.: na wete výl učne v ruštine . 

Spievam Musorgského čas to - doma i v za
hraničí - a trllfam si tvrd iť : duchovná doko
na losi a si la jeho hudby ~i podmaní každé pu
blikum - talianske (nadovše tko si ce niacc 
krásu melódií). nemecké č i rakúske (až pre
hnane zdôrazií ujtkc dokonalosi) a mnohé iné 

drujúcit živé city a väšne, vychádza z hovore
nej reč i. preto je pre hlas pri rodzen;í. Podl'i! 
tvrdenia súčasníkov sk ladate r sám dispono
val príjemným barytónom, hoci spev nikdy 
ncštudova l. Jeho subjektívne chápanie pova
hy hovoreného slova sa prejavuje nielen v ši
rokó rozvinutých operných pa rtiách . ale aj 
piesiíach a romaneách . 

Musorgského hudba všade nach:ídza mimo
riadne živú a trvalú odozvu . Príči n a je v j eho 
~udtení. V jt:l10 láskavost i voči bl ížnym. v je
ho \'ZÚthu k duchovne spriaLilcným priate
rom 7 lcgcnd{trncj Mocnej h ŕstky. v chápaní 
svnjit:h hrdinov - chud{Jka. č i cúra . Tento dar 
spolucítenia vtelil do svojej hudby . ktorou sa 
pov7ni.:snl na vý~i ny všdudskosti. Mnoho
st l :lntHlsi wojho talentu prejavuje Musor
gskiJ aj ako filozof. lit.:rút. kultúrn y činitel". 

dramatik . Vo všetkých týchto oblastiach 
prcdqihol svoju dobu - ako myslitcl" i ako 
u mc !cc. 

Zvýšená pozornosť. ktorú venujem priro
dz.:nému charakte ru Musorgského melodi
ky. súvisí s mojou tt časťou na príprave kom
ple tného vydania jeho die l sovie tskym vyda
vatel"stvom Muzyka. čo predpo kladäm , bude 
udalosťou sve tového významu. Veď dodnes 
sa Musorgsk ij hrá a spieva z rôznorodého no
tového materiú lu . A ko inte rpret i ako peda
góg považujem za vdkt't česi , že som sa sta l 
členom redakčnej rady. zloženej zo známych 
sklatla tdov. teo re tikov i tcx tológov. Pripra
vuje sa nielen vydanie pôvodn ých autoro
vých textov. a le aj filksimilovä rekonštrukciil 
ce lého priebehu vzniku parti túr. Zah ra nič
ným vedeckým pracovníkom sú určené para
lelné text y v angličtin e. Konečne môžu skla
da tdove zabudnuté alebo skomolené opery 
Salam bo. Soročin sk ý jarmok a Zen ba zazn i eť 
v pôvodnej podobe ... 

Musorgského život pokračuje i v neut ícha
júcich polemik iích o redakciflch jeho opie r 
Bo ris Godunov a Chovanšči na. Moje hosťo
van ia na najznámejších svetových scénach 
ma obohat ili o poznan ie. že všade sa priklfl
t'íajú k auto rským verziám. Stará a ncprnvdi
v;í kgcnda o úbohosti Musorgského orche
stra podn ieti la Nikolaja Ri mského- Korsako
va i Dmit rija Šost a koviča (ktorý sa opiera l 
o re kó nštru kciu textológa Pavla Lammn) 
k novej inšt rumentácii Borisa Godunova. 
Obc redakcie zohrali svoj u historickú úlohu 
a SLI už prekonané . Úctyhodný je i po kus An
gl iča n a Davida Lloyd-Jo nesa o reko nštrukciu 
dvoch znúmych autorských red<1kcií Musorg
ského. vynú te ných svoj ho času ústu pkami 
dobovému vkusu. Prvá redakcia Bori sa Go
(tunova sa po prvýkrá t rea lizova la v akade
mickom divad le Estónia v Ta lline n som 
~ťas t ný . že som ttčinkoval v pre miére tohoto 
predstavenia . V ~účasnosti aj Komická opera 
v Berl íne i vieclcnskfl Volksopcr pozorne sle
dujú na~e sk[t seno~t i . Spieva m dne~ vo všet
kých n:dakciách a presvedč i l so m sa. že Mu
sorgského origin;í l je najclokona lejší. 

Jevgenij Nesterenko v roli Borisa Godunova z rovnomennej opery na scéne Vel'kého divadla 
v Moskve. Snímka: archív HŽ 

mentovať , som toho názoru, že treba prij a ť 

redakciu Dmitrija Šostakoviča a dôrazne za
mietnuť inštrumentáciu Rimského-Korsako
va . Samozrejme . kdekto mi môže oponovať 
a nariek ať nad stratou monument:ílnych 
predstavení - fres iek režiséra Leonida Bara
lova a výtvarníka Fiodora Fiodorovského. 
ktoré pat rili k .. zlatému fondu" Vdkého di
vadla ZSS R. No ja som presvedčený. že sa 
musíme bezpodmienečn e vrátiť k autent ické
mu Musorgskému ! 

orgs kého pomník , ktorého autorom je so
chiír Viktor Dumar"ían. Bude stáť na kopci. 
Je to vhodné miesto. priestranné. Má dokon
ca akúsi vlastnú akusti ku . Skúša l som tam 
i spicvai. Či v zimných mesiacoch. či v le te 
alebo na jcscťi , stále som tu - v rczerväcii 
n pomáham múzeu. Ne raz som tu úči nkoval 
spolu s Je lenou Obrazcovovou. zborom Vla
dimíra Minina a s miestnym fo lklórn ym sú
borom. Snívame o tom. že počas slávnost í 
umiestn ime na pódiu pri pomníku i zbor a o r
cheste r - veď na lt'tke . zvažuj úcej sa k jazeru 
Žižica sa môžu zísť ti ~> íee posluchlíčov. 
Z vŕšku bude bronzový M usorgskij h l'adieť 
na matkin statok - mt'tzcum v Naumovc , na 
susedné Pošivkino . kde na starom cintoríne 
odpočívaj ú jeho rodičia , na kostol O digi tric, 
kde bol krstený ... 

V čom e~tc spočíva jeho vdkosi? Musorg
skij ako žiadny iný ruský sk lada tcl po tvrdi l 
oprúvncnosi nilrodného hudobného myslenia 
,. Judskej civilizúcii . Jeho opera Boris Godu
nov zaradila kongcni{J inu. no 7ial". neprc loži
tdnt'l tragédiu Alexandra Puškina do sveto
,·ého kultúrneho dedičstva . Kongcni{ilnosi 
l\1u-,orgského a Puškina doslova diktuje in
tctprctovi dtc i '>púsoh chôdze. gcstú. into
nCtciu. Spomcŕímc. napríklad. vdkého ruské
ho ~pn·{tka l'iodora šarapi na. ktorý v ro li 
Borisa Ciodunova dobyl ce l)· sve t. Vezmime 
hoci jeho lcgendCtrny monológ Smúti duša. 
l:ud jas{l. nadšene víta v Kreml i novozvole
ného nhkého c:íra. a l.l"a7u- vnútorný mono
lóg ncric\itdn5• problém pre rcžiséra. Mu
<,orgsktJ tu akoby anticipoval nczn:ímy ume
leck\· í.:íncr. Ja 'i riešenie tejto scé ny neviem 
prnbtavii in;ič. ako fil movými prostri edka
mi. Aj tymto dramatickým paradoxom Mu
'org,kij p1L'dbicha ..,,oju dobu. Tak:í je sil a 
a n.:..,m ictno\ť j.:ho Divadla - malebného. 
dram<ltlckého a hlbokého. 

,\1uslll!!'kčho hulllla je \ Cimi tatka. Lcni
v\Th um.:lt:ov odstrašuje . Je j me lodika. vy ja-

Co sa tvka dru hého Musorgského klenotu 
- opery Chovanščin a . ktorú au tor vinou tla
gických životn ých okolností nestihol zinštru -

Na prahu j ubile jných osláv bola v Musorg
ského múzeu v Naumove- matkinej usadlos
ti nachádzajúcej sa v Pskovskcj oblasti . inšta
lovaná nová expozícia. Existuje obš írny plán 
vytvorenia prírodnej rezervácie na brehoch 
Z ižického j azera. ka m by ma li pa tt·ii tri dedi
ny: Nnumovo. Pošivkino a Karcvo. Sk lacla te
rov rodný dom v Karevc ešte zači a tkom 
20. storočia takmer zbúra li. Tu na kopcoch. 
kde osta li len spustnuté ovocné stromy a or
govún kedysi na7eraj úci do okna Modcstovej 
spa lntčky a kde sa natl rybníkom sklál'\ajú 
pokrútené staré vŕby. čoskoro odhalia Mu-

Musorgskij sa celý život potu loval po cu
dzích kútoch. nech te raz ožije jeho staré ro
disko . Traduje sa. že skl adatcl" si často vyšiel 
na vŕšok a kocha l sa rod ným kra jom. Nech tu 
odteraz ostane nave ky ... 

JEVGE NIJ NESTERENKO 

Mozartwoche 1989 
t·Popri medzinárodnom letnom . vdkonočnom a tu
i ríčnóm festivale sa v poslednej tretine januúra konú 
i v- S.al~b~:~rgu každóročnc Mozartovský týždcií - Mo
! Z<!]·íwóc.;h.e - pri príležitosti Mozartových narodenín 
· 27 ;~"j<illuúra 1756. Usporiada tel' tohto festivalu - Me

dzinárodná nadácia Mozarteum - nedisponuje pro
stricdt<'ami , ·ktoré by umožnili grandiózny fest ival 
.,J.!ť{~:-~ilrodo.bný ostatným tr~m mcn1~:aný.m vd~ 
kolepyn1 poduj<lttam, zato sa vsak nemoze stažovat 
na ncllóstaiočll'""ú· kvalitu interpretov alebo na nczú
ujcn1~'0b'C'Cc'~.Y:~I: Program je zameraný prednostne 
na ivórgy, ~a~1:~ozar~a _a jeho .. oko~ ia". mú vy
lin\ncnu I<<?DS9P9u;..a vzntka v spoluprúct s hudobný
rni vc<.lc<iih,V,ä"cdii'Qi·mi :kritického vydania sklada te· 

. - ,~~ ,Ui:._ ... ~~-~'--"l.:.'>)ťc _ ,.._~:::>~·_· . .- · -. . 

fovejltvorby, . ~- · ~J;;i1;,iJ:,<< 

Toh/o rok u ntuh·ia::.af Mozar/Ui'Sk.Í' 1ýžde1i scénickou r eafi
uíciou M ozariOI'ej mnrj opery lf re pas Iore ( Kráf'paslieronr) na 
1ie ríspc.Í'né obdohia. ked_l' L eopold 1/ager s Orcheslrom M o
::artea a s l')'llikajúcimi spewíkm i ako srí A . Aufier, M . Colm
bas alebo P. Schreier lll'iedof Mozar!OI'e opery z mfadosli 
1· koJICI'r/alltll_Í'ch produkciách. Napriek muzikologickej a lw
do/mo/1i~toric/, ej t/6/../adnosli. ku kwrej sa v1edy dospelo vďaka 
nesl, rúten.Í'm. po lwdolmej sl ránke pre va ž ne vysok ok valitn ým 
imerpreláciam. neJ Is/ali hlasy. dožadujúce sa jm,iskových recJii
zrícit (Íl/O nie bezproh/émovJ'clr). tÍ'm skôr, že starostlivos( 
o \lwmiOI 'ť' OfJI'I'J' - I'I'IÍitrlle majsrrot ·ských d iel - je v Safzbur
fiU lé1110u, ktoní felir.Í' jesliral z ~rajrô::nej.fích príčin akoby ob
cluíd::.ul. 

Na lll'l'dciiiÍ flrenlic~mitdllllll 'llf 11\"poriadllld náklady o ll ll f!ll
žoruf llllll'fCOI', ktorí ~ice nie I'Ži il' w dos(u6nifi pôvod!lé/1111 ztí-
111('1"11 Mo ::oriiii'Ski'lro n'ždna - ruú Jl·{l( il llťpreračné zásadv - . 
m·\u/.. ::tmu' i/i fii"I"Oirietlnu IÍrot·('l) celku. V IÍ ::.kej orcheslrlílnej 
jame I'C'IY\olepo 1'\'"tlohcnc~lro Kmjin1/..élw d i l'ad/a ( r _Í'p rm•a 
1-.fisahellr /)afron) 111 1ie.wifa lond.\'ns/..a ll cademy of Sl. Mar
lin-ln·the-Fie'idl·. klorej ::akfad1111'1' a diri~C'IIt Sir Nc'l'ifle Marri
lll'l m ::1·inul otlfiiTl'clr tak/Ol' .1/tlllll'j pretlo/11")' ll l' l "l'llt Í, l ' danej 
aku1td\ť' fii"Íillll .3fiu1wl·itlÍ " ZI'UkO l' IÍ a illferprefllčmí schému. 
fll"<'('l ::nu l' chura/../erol ' l'ch konlra.woch i l ' zo.~knan)'clr ri'Cila
IÍI'oclr (s c'emhaliiW/11 Johnom Constahfeo111 na jm•isku ). /]o/i 
w malé. 1r11 1h·e a pol hodiny ::úžené di l'ácke a poslucluíó ke 
hod1·. 1 '\'hudol 'illll~ na ::úklade mi~rinuíln vclr dmmlllickÍ'clr síl . 
l're~nej(ie, dielo je do lrudby prťlle.\"l'nO ;I poclou A lex;u1dro l'i 
Macedo111/..emu. doh)'l'trle'iiJt•i SidoJJu . kiOI)' ru fl lllluje ::mierfi 
\'0 11mJidro llllllkOIIÍCC zdiÍ I'erÍ l'ftÍdu ZIÍk01111ému dediú! I'Í krá
/(J I'\ k81o rodu - flll.Hicro l'i, tlortedy i ijtíce iiiU l ' hietlnych f iO
meroclr. Striehor/1(; OI'C!' a pa.llierskť pozhí1/..o dodtí1·a nob le.1-

nému ;;ariadeniu Jtádyclr paslo rely. pričom kráf'o1•sk)' pt1Siier 
l'einn ftl(/sky a s imefigen/1/0u nw zikali1ou illferpr etol•(urý 

ll~rge/ou f!4a;wu ilfaSIOI'OU - od samého počiatku neskrýt•a 
.\'1'0} dobry f!OI'Od. 

Uuo serenáda v dvoch dejsl václr (K V 208) získa1•a gestickli 
strojenosť a nádych ·rep rezellfaénélro a morálneho .. dojaku" 
v dôsledku arlislickýclr opatrení režiséra Johna Coxa. Jelro 
vznešene koncipm•anému p riestom, ktorý by sa bez námahy 
dal adaptOl'IJ( do inscenácie Gafaviem s m žou, sa oddane pri
spôsobuj e al do detailov ušl itcluilé kvinte/o s61is1ov (Iri sop rá
ny . dva tenory !). K eby Sy l via M cNairo vá (Elisa) redllkOI'(tfa 
svoj e (možno premiéro 11 podm ienené) napiilie a s n ím spojenú 
timbrovrí drsnosť. dalo by sa hovoril' o vysokokarálovom mo
zano vskom .Híbore. Claes 1-1. Almsjä (A gnor e), Jer ry 1/adfey 
( Afessundro) - dl'(lj a presní , ale nie 1111dní, vo vý~'kach bezpeč
nf 1/IOUlrlovskí illlerpreti - , k tom11 pôvabná. l' koforarríre zruč

ná I ris VermifliOIIOVá ako Tamir i a spomínaná vynikajúca !In 
ge/a Mariu llfasiová vytváraj ú organické kvinlelo. kroré sa I'Y
nájde aj v najprirodzenejších 11rewstasiovských zaklínad lách -
nech ide len - vd'alw Johnovi Coxovi.' - o vynikajúce odovzdá
van ie prilby lokajovi . oddane stojacem11 pri siene. 

Viac ang lického obecensfl 'a ako inokedy - zdá sa - l ' Salz
bllrgJI. Neč11do. ked 1\cademy hrá trikrát opem a okrem 10ho aj 
koncer1y. ll k však porovnáme c'is10 orches1rá/ne t•ys lrípenie 
lond:viiSkeho sú bom naprík lad s f ulminanii iOU, priam revolllč
ne s1vámenou BeelhOPeno 1•ou 4. swnfónioll. ktorlÍ Nikofa11s 
f l amoncorm presadzo1•a/ s Viedenskými [iflwrmonikmi ku 
konc11 M ozar /OI'Ského t.vžchia priostrením už aj wk dos( pre
pjatých finálových zvykfos1í. p otom sú Briti so svojími l'fa l ný
mi. beznázorovými tlmočeniami (vdne sa náhliaci za rých
lym zárobkom , k1orého /ví podiel obdrlí dirigenl Sir Nevi{{e) 
na najlepšej cesie slrati!' svoj11 poves( tvorCO!' illlerpre/tl('nŕho 
.fi ý hl . 

Ctitelia M ozar111 a prituelia, ba jiuuuici jeho hudby nie l'idy 
i>11dtí sríhlasit' s usporiadate/om Mowr/o1•ského lýžd1ia. ked' 
v rámci IIOI'.fieho programové/10 koncep111 /u 11 /í do disku.\ ie aj 
diela in)íc/i J•el 'kých 11 malých m aj.l'l/'01'. Z a z v!tí.l'ľproblemlllickJ; 
p oslrlp po1•al 11j rí mnohí zamdenie premiéry skladby sJít' asného 
1111101'11. life práve v oblasti 1ej1o nehezpečnej . afe pre i11ováci11 
a sebuo6st11 f es/ÍI'tdll rozhodujlÍcej konji·ontácii s1íc'tmtos1i 
s 11111 Zťálno11 spokojnos/Ol/ treba Medzinárodnú nadáci11 Mo
zarlel/111 výrazne p odporova(. Pokia/' ide o diela J. f Jaydno, 
J. Ch. Bacha. F. X. Sťissmayra, ll . Salierilw - až po Bee!IIIJI' I'
na a Gf11cka sa láto zásada pes/ros/i presadz11je fil/r.(ie : jedn.1'm 
síce mozanovskú rados( prekazí Bertlrol'enol'a Vzdialená mi
lenka ( Pe1er Schreicr a Karl Engel), afe/Jo 1/aydnol'a Symfónia 
Miracle, aj ked' slÍ l ')'llikajríco inleiprl'tu vané. dmhí l';ak II I'Íta
j lí šlý lové prepojenia i po ::.omhodné p/_l'fkosti (Salieriho /JI'oj
koncen pr e jlm1111. hoboj a sláťiky - lllki.wo I'ZOI'OI'O vypracol'll-

l \'l ' l': i : \ \' 1'1 ( ) ' \ t .l ·' 
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né pod 1akrovko11 Sándora Végha) . -lieta OSI'etlenia hudobné
ho okolia. diagnózy estetických podmienok i dôsledko v ako 
11žitoL'né powmky na obohatenie svojiclr predstiÍl' o Mozarlovi. 

Premiém toh/O roku pr is/ iíbi li G erhardoPi Wimbergerovi, 
dl/ré roky v Safzb11rgu vyučujrícenw a kompon11j1Ícem11 tllllef
covi. k torý sa vzdal opiilovného potiŽilia obvyklé/ro ciuítovélro 
recep111 . /loci názov skladby. venovanej Viedenský m fiUwmro
nikom a nimi interpretOl'aJlOII pod {(JktOI•kou Pe11·a Schneidera 
pripomína mozartovské ;;vrmy. hola Nočná hudba Smútočná 
hudba Finálna Ir ru /ha ( Naclumusik Tmuermusik Fina/musik) 
pre skladruef'a predsa príleiiwst'ou na silne subjektÍI 'IIť. odváž
/le a formovo p evne zomknuté invencie. ktoré l'Zhfkfi i'arom sú 
visu 1ýcluo sfcw s lvlowrtovým i titulmi. Vydarený !Jol rd začia
IOk . ktorého mfinovane snovú základnú jln·bu c'oskoro I')'Sirie
dafi agresívnejšie monre111y. Nie je 10 buriéská. ale aktívnu spo
fuú(as( podnecujúca kapitola 1/0 I'.vej lrllllby, 1•hodná práve 
v len/o veľer prek/emí( neo.wbn)í, v menej dobrom zmysle ka
pe/nícky výkon Pe/ra Schneidem. \liedemkí ji'llumnonici pôso
/Jili najpn• ospalo (Symfónia K V 128) 11 pu1o111 nie l' i tre ako .10-

/ídn e. pril' om z Fmnkf urlu pozvaná lwmislka Marie-Luise 
Nermecker s Koncemni pre lesn); rolr a orchesler KV ./1 7 a ./47 
podčiarkla tiel skôr malr11 o solídny preja!'- pml'l!tr. 1111 l'yso 
kej lmíčskej IÍroi 'IIÍ. 

Zaujímavé komomé koncerty (so súborom Sc/wfz -Sche/len
berRer. s kl'llrlelom Pro arte , ale/Jo s dvcluírmi ako Milan Tur
koviéa 11 11/ois /Jmndlrofer), ntulzvyéa/ne .\t'ieže a nové predi•e
denie M alej nočnej /r r((/by Camera/ou pod l'edením Sándora 
Végha a skve/.1' pianis1ický t'}' kon Talianky M arie Tipovej 
( KV 271) zaokr/Íh/ifi desaľdiiOI'Ý virokospektrá/ny obraz .l'llált 
(i prehier) o M o::.ar111 . ku k10rému 1•eda ( l '.Óllli ' l ', II'XI)') poskyl
la 1111/0ŽSII'O llta/eriálu na pozeranie a roznn'Han ie. 

· I'CTEI? cosst 
(i lllfJÍSOIIé pre fludobnf ŽÍI 'OI) HŽ 



M. P. Musorgskij 
(21. 3. 1839 28. 3. 1881) 
ANNA ŽILKOV Á 

Musorgskij ani charakterom svojich 
' ' kompozícií, ani svojimi umelec-

kýnu názormi nepatrí k žiadnej súčasnej ško
le. Definícia jeho umeleckého presvedčenia 
môže byť odvodená z toho, v čom a a ko skla
daleJ' videl poslanie umenia: umenie je pro
striedkom dorozumievania medzí J'uďmí, nie 
j e samoúčelné. Týmto vedúcim princípom j e 
určovaná celá jeho tvor ivá činnost' . Vychádza 
z presvedčenia, že l'udská reč sa r iadi p rísny
mi hudobnými zákonmi a úlohu hudby vidí 
nielen v tom, aby vyj adrila cit , ale predovšet
kým v tom, aby verne vystihla in tonáciu ľud
skej reči. Domnieva sa, že len vel'kí umelci-re
formátori, ako Palestrina, Bach, G luck , Beet
hoven , Berlioz alebo Liszt vytvárali zákony 
umenia , nepovažuje ich ale za niečo nemenné, 
naopak , je presvedčený, že tiež reagujú na 
zmeny a pokrok a vyvíj ajú sa ako celý du
chovný svet človeka." 

Tieto slová napísal Musorgskij v ro ku 188 1 
v svojej auto b iografickej črte (pravdepodob
ne na objednávku Huga R icmanna, kto rý 
v to m čase prip ravoval prvé vydanie svojho 
hudo bné ho slovn íka) a so tva by sa jeho d efi
nícia umenia a u me lecký po to j d al vyj adriť 

výstižne jšie. Napísa l ich tesne p red smrťou . 
ale rovnako ich mo hol napísať o dvadsaťročie 
skôr , v dobe , keď začínal kladatefskú drá
hu: pri vše tkej rozmanitosti vychádza jeho 
tvorba vždy z týfh istých princfpov- Musorg
sk ij nepoznal a ani nepo trebova l umeleckú 
konverziu . 

Aké sú ko rene je ho ume leckého p resved
čenia? Pod robné vylíčenie Muso rgského hu
dobného vývoja od kolisky po hro b je vecou 
autorov b iografií , uspoko j cme a t u so s t ruč
nou charak te ristiko u I S-ročného mlad íka 
aristo kratického pôvodu i spôso bov. študen
ta vojenskej akadémie , kto rý vďaka svojej 
oslt)ujúccj hre na klav íri , schopnost i impro
vizovať a h rať celé úseky o bl'úbe ných opier 
spamäti bol p ravou hudo~nou hviezdo u ško
ly a miláč i kom sa ló nov. U pr im nc obdivoval 
talianske opery, najmä R issiniho , D onizetti
hn , Bellin iho. V tor11t0 0 l'>razc " ic t <l ni ná7'1ll· 
ku bud úceho au to ra Borisa. novátora , pred
chodcu imp resionizmu. expresio n izmu i hud
by 20. s toroči a . 

V ro ku 1857 sa Muso rgskij zoznámil s Ale
xandro m S. Da rgo myžským a začal navštevo
vať hudo bné veče ry v je ho do me . kd e sa zblí
žil s Céza ro m Kjujo m, Milijo m Balaki revo m 
a bratmi Stasovovými. V lad imír Stasov bol 
v tej dobe už známy archeoló g a výtvarný k ri
tik a Balakircva - vtedy sotva 20- ročného -
sprevádzali o kríd le né G linkovc slová, že 
z neho " bude časom druhý G linka '· . Musor
gskij sa ocito l vo svete, ktorý ho od prvej 
chvíle uch vátil. Títo vzde lan í a tale ntovaní 
ľudia sa poze rali na umeleckú tvorbu ako na 
dôležitú spoločensk ú č i n nosť a usilova li o 
,.veľkú a silnú - vskutku náro dnú ruskú hud
bu. " Ba lakirev mu ponú ko l, že ho obozná mi 
so základ mi skladby (neskô r Balak irev spo 
mína, že s ním vlastne .. p reberal formu skla
dieb . Ne mo ho l som ho naučiť harmó niu - ne
bol som teo retiko m , čo bolo tiež jeho nešťas
tím"), čo Muso rgski j s radosťou prij al, a aby 
sa moho l intenzívnej šie venovať hudbe, 
opustil voje nskú služb u ( 1858). V ro ku 186 1 
sa Balak irevov krúžok rozrásto l o N. R im
ského-Ko rsakova a po to m o A . P. Bo rod ina , 
takže budúca Mocná hŕst k a už bola po hro
made a pripravovala sa na svoje umelecko
spoločenské poslanie . Pravidelne sa schádza
li a o smrteľnou vážnosťou svojich 20-tich 
rokov debatovali o lite rárnych o tázkach . 
o este tike , o poslaní ume nia. Vladimír Sta
sov bol ,.ideovým mo to ro m" a neskô r i 
t lmočníkom a zástupcom skup iny. Stal sa v 
pravom zmy.sle d uchovným vodcom Musor
gského , usmerňoval jeho vkus i život a ovplyv
rioval ho i vo výbere lite ra túry na čítanie. 
Ako prvý význa mný umelecký kritik rozpoz
nal a oce nil skladatcl'ov tvo rivý talent a je 
dnes ncuvc rite l'né, že ešte v ro ku 1863 napí
sal Balaki revovi: ,.U Musorgského je všetko 
také bezfarebné , md lé. Zd á sa mi , že je to 
úplný idiot . Myslím, že keby sme ho nechali 
bez dozo ru ... a dali mu vol'nosť, čoskoro by 
zarástol machom a trávou ako mno h í iní. 
Niet v ňom vôbec nič" . 

Balakircv a Kj uj - zaklad ate lia krúžku -
neboli nadše ní realisti ani presvedčení nacio
nalisti. A k sa nimi stali a Mocná h ŕstka prija
la folklo ristické a realistické te ndencie, vďačili 
za to Stasovovi. Bo l, ako sa v Rusku hovo ri
lo, "človekom 60-tych ro kov", t. j . ro kov , 
ktoré predznačil i e pochu búrlivého ideového 
kvasu . Vted y v súvislosti s u rčitým po lit ic
kým uvolnen ím nastal ve ľký príliv eu ró p-

DŽ 
skych u melcov a umenia do Ruska a súčasne 
domáce sily sa zamera li na všetko nové 

a mladé. čo mohlo prin i esť ruskej kultúre ná
rodný rozkvet. H istó r ia nepo zná mnoho situ· 
ácif. kedy by v krá tko m časovom úseku pre
biehal ta ký intenzívny a zá rovc r) všestra nný 
boj za nové hodno ty ako o ných 30 či 40 ro
kov v Rusku: nastupovala ge nerácia Mocne j 
hŕstky, li te ratúra dala sve tu knihy a d rámy 
Dostojcv kého . Čechova. Leva To lsté ho, 
T urgc ncva, Ostrovského , Gogoľa , fo rmoval 
sa národnícky smer (Ne krasov. Lcvitov. 
Uspe nskij). v maliarstve vystúpila o niečo 
neskôr skupina "peredvižnikov" (Repin , Pe
rov. Kramskij , Siškin a ďa lš í). Bo la to doba 
krúžkov pokro kovej mládeže uchváte nej 
myšlie nka mi revolučných demo krato v G e r
ccna , Belinského. Do bro l'ubo va, Čcrnyšev
ského , kto rého ro mán čo robiť sa stal tak 
povepiac cez noc bestse lle ro m, a napo ko n to 
bola doba , ked y v Petro h rade vznikali tzv. 
ko múny. t. j . inte rnáty skupín inteligentov, 
kto rí si prenajíma li spoločné byty a v nich 
spoločne hospod árili . (V jednej z ta kých ko 
mll n žil istý čas aj Muso rgski j (1863 - 1865).) 
Muso rgskij niele n po znal, ale spo luvytvá ral 
a tmosfé ru vzrušené ho hl'ad ania u me leckej 
pravdy celo u svojo u tvorbou dvoch desaťro
č í. 

Muso rgského naj plodnejšia tvorivá e tapa 
spadá pr ibližne medzi ro ky 1865 a 1875. Je 
ohra ničená d voma závažnými psychickými 

V. A. H a rtmann: Veľká brána kY.Jevská 

krízami : p rvá súvisela so stra to u milovanej 
a zbožr)ovanej matky a d ruhä s udalosťami 

o ko lo roku 1874. kedy ho po Bori~ovi zrad ili 
priatelia, zomrel a rch ite kt ll artmann , jede n 
z najvernej ších druhov a .. d ruhá rmitka" 
Nadežda Opočn inová. Druhá po lovica 
60-tych rokov bo la o bdobím skladatcl'ovho 
zvlášt' inte nzívne ho tvo ri vé ho rastu . Vznika
lo prekva pivo veľa p iesní (M i láčik Savišna , 
Mod litba , Ach , ty o pité nc mchlo. Klasik , Si
rô tka , Spi, usni, rol'nícky sy nček a ďa lšie), 
v ktorých sa už naplno o hlasuje hudobný na
tura lizmus, sklo n k iró nii a rea list ickej ko
micko sti. Musorgskij si začal písať niektoré 
texty sám , ako to robieval aj neskôr v pies
ňach i operách , a to sotva z čisto básnických 
ambícii a lebo nedostatku predlô h . Jeho té
mou vžd y bol ko nkrétn y zážito k , životná 
predstava , z nej sa zrodilo slo vo ne rozlučne 

splité s into náciou. Išlo tu o pokusy .. kvázi fo
nografického" zachyte nia l'udskc j reči. n ie 
reči všeo becne, ale zvláštne j reči ostro vyk re
slených individ ualít: dedi nského idio ta bľa

botajúcc ho vyznanie lásky d edi nskej k ráske. 
ženy h rcšiacej opitého muža ... V hudobnej 
preze ntácii reči j e nevyhnutn ý istý stupeň 
štylizácie, ale Muso rgskij sa snažil o jej mož
né minimum . O d tial' bol už le n krôčik k "dra
matickej hudobnej próze", a ko nazva l svoje 
zhudob nenie G ogol'ovej Žen by . Keď je j prvé 
dej stvo (jediné dokončené) predvied li 
v kr(ržku , vše tci, dokonca i D argo myžskij , 
ktorého Kamen ný hosť stál na počiatku tých
to realistických snažen i . ho o dmietli s tým , že 
Musorgskij doviedol experime nt p r íl iš ďale
ko . Iba Stasov dielo p rijal a od tej chvíle sa 
stal nadšeným obdivovateľom a neúnavným 
sklad atc l'o vým propagáto ro m . V Musorgské
ho melod ike je na d ruhej strane od počiat ku 

pr íto mný aj sklon k lyrickej polo he , kto rá sa 
ncvytra til a v žiad no m o bdobí - prezentuje ju 
typ vol'nej , asymetrickej. lyrickej meló die 
vcl'mi blízkej ľudovému nápcvu (napríklad 

už v piesni Kalistra tuška z ro ku 1864) . Z áro 
veň k lavírne party podpo rujú vokálnu líniu 
smelo u , nco rtodoxno u. čast o výrazne cvoka
tivno u harmó niou. Tieto dve tendencie - ly
rická a natural istická - charakterizujú i hu
dobno -dramatickú tvorb u: v Bo riso vi jestvu
j(r po pri sebe sko ro v doko nalej ro vnováhe. 
v Chovanšči ne a nesko rších p icsiíach smeru
jú skôr k zlúčen iu ako k vzájomnej o pozícii 
a lyr ická po loha získava prevahu. v cykle Bez 
sln ka ( 1874) pristupuje nový subjektívne-pe
simistický moment. 

H udo bno-dramatický žáne r bol od mla
dosti ústredným pred metom Musorgské ho 
zúuj mu. Začal hneď s vel'kými dramatickými 
námetmi. ako o tom svedčí fragment z hudby 
k So fo klovmu Oidipovi ( 1858 - 60) , šesť vý
javov z opery Salambo podl'a úchvat nej ro 
máno vej fresky G . Flaubcrta a d ve dejstvá 
ž e nby podľa Go gol'a ( 1868) . Veľkolepý Bo
ris Go d unov na ná met Pušk ino vcj dramatic
kej básne je vlastne jedinou dokončenou 
Muso rgského opero u . Histó ria ho lákala veľ
kými udalosťami , tu ho zaujal p ríbeh o zlo 
čin nom cá rovi Borisovi, kto rý sa zmocnil vlá
dy . keď zavraždil dedičného cároviča a svoju 
vin u , za ktorú ho l'ud znenávid el, musel za
pla t i ť vlastnou smrťou. Musorgské mu . rovna
ko ako p red takmer štyridsiat imi ro km . Puš
kino vi. išlo o zobrazen ie príto mno st i minu los-

ťou , samozrejme aktuá lne j príto mnost i vide
nej očam i typického prcstavitc l'a de mok ratic
kej inte ligencie 60-tych ro kov. Preto videl 
voju úlo hu vo vytvorení mo hu tného , živého 

o brazu ruského ľudu . kto ré ho jedinou proti
váho u mala byť Bo risova psycholo gická drá
ma , tragédi a navonok neporazit eľného vlád
cu , kto rý a le pad ne v zápase s vlastn ým sve
do mím . To to no vé chápanie si vyžiadalo 
podstatné zásahy do Puškinovcj predlohy: 
z pôvodných 24 obrazov vytvori l 7 a ako li
b ret ista sa skvele osvedči l. V súčasnost i exis
tuj e najmenej päť verzií Bo risa Godu nova. 
Prvá je kompletná partitúra , výsledok Mu
sorgského 13-mcsačnej p ráce, dokončená 

v decemb ri 18'(19 a pozostáva júca zo 7 obra
zov . Druhá vznikla na nal ie hanie pri ateľov, 
kto rí auto rovi vyčítal i , že v o pere nic sú žiad
ne mužské ro le , a tak o krem d robných úprav 
pri ko mponoval d va po l'ské obrazy a nie kol'ko 
že nských árií. Dokonč i l ju v roku L874 . Tre
tia verzia je d ielo m Rimského -Ko rsakova, 
kto rý sa po dujal vzkriesi ť operu a viac č i me
nej múdro re tušoval ha rmó niu , inštrumentá· 
ciu a zasiaho l aj d o d ivade lnej dramaturgie 
zme no u po rad ia obrazov. T áto verzia, d o
končená v ro ku 1896, sa s väčším i č i menšími 
škrtmi všeobecne uvádza . R imskému-Ko rsa
ko vovi sa často vyčít a lo (a vyčí t a) . že sa opo
vážil tak hlbo ko zasahovať do p riatefovho 
die la. Súviselo to iste s úlo ho u , kto rej sa ne
zištne ujal vydan ím Musorgského d iel: v d a
nej chvíli pokladal za potreb né pripraviť ed í
ciu pre praktické umelecké ciele , chcel pr i
spôsobiť hudbu Bo risa sluchu súčasn íkov 

a umožniť , aby sa mo h la hrať. Fakto m zostá· 
va , že bez jeho prič inenia by sa Bo ris (ale a j 
Chovanščin a, Soročinský jarmo k) sotva boli 
stali známymi. A napokon jeho vlastné vy
jadre nie: .,Ak svet raz p ríde na to, že pô-Joel
ná verzia je k ra jšia než moja, postačí moju 
verziu pustiť a hrať Bo risa Go d unova presne 
ta k , ako bol Muso rgským sko mponovaný ... " 

M. P. Musorgskij 

Štvrt á verzia. inscenovaná v rok u 1926. 
v po dsta te vychádza z Korsakovovej a je d o
plne ná ním vynechano u scénou pred chrá
mo m Vasilija Blaženého v inštrumentáci i 
Ippo lita- lva nova. Piata verzia vzn ikla na 
podne t Vcl'kého d ivadla v Moskve. kto ré 
v roku 1939 požiad alo D mi tri ja Šostakoviča , 
a by našie l strednú cestu mcd7i ver7io u Mu
sorgského a Rirnského-Korsakova. Sostako
vič použil obc Musorgského verzie. upravil 
inštrume ntáciu , ale nedotko l sa harmónie. 

O d ro ku 1872 sa datuje ~kladatcl'ova práca 
na Chovanšč inc, ktorá trvala až do roku 
1880. K námetu . týka júcemu sa poli tických 
nepo kojov okolo nástu pu Petra Vcl'ké ho na 
tró n. p reštudoval Musorgskij množstvo h is
torických prame riov- prípravné prncc sa roz
vi nu li do nevídaných rozmerov. ale ucelené 
lib re to, alebo aspoií ko ncepcia scenára ne
vznik la. Zostalo iba p ri fragmen toch dosť 
málo súvbiacich s cent rál nym plánom . Tor
zovitosť posti hla i So ročinský jarmok. komic
kú o pe ru pod ľa Gogoľovej predlohy. Ešte 
p red tým spolupracoval Musorgsk ij s ďalšími 
čle nmi krúžk u na spoločnom p rojekte ope ry
·balc tu Mlad a . V to m období sa začal rozpad 
Balakirevovho krúžku a ko nespo rný d ôsle
do k u me leckého d ozrievania je ho č lenov 
(o kolo 1873). 

Ak sa Musorgskij vtedy (a kedy vôbec!) 
IICillOÍlOl La radi t do LÍaJnLj t.:XÍ~ t ujú ........ j ,l;u
piny h udobníkov (podľa citovanej autobio 
grafie) . veľmi ľahko našiel svoje miesto me
dzi súdobými ruskými li terá tmi a najmä ma
lia rmi. Zdieľal s nimi (napriklad s Pcrovom, 
Rcpino m) odpor k fo rmálnej kráse a technic
ké mu lesku a ku každ ému iné mu p rejavu 
.. u me nia pre umenie" (Stasovovi o tom píše : 
.. U me lecky vystihn úť k rásu samu - v mate
riálnom , nic este ticko m zmysle slova- je h lú
pe detinstvo. embryonálny stav ume nia.") . 
a tak ako o ni usiloval o čo najužšiu spätosť 

ume nia so životom. s jeho uda losťam i: jeho 
názor ' že hudba má byť besedou s l'uďmi o ru
ďoch , o živo te , o pravde je podnes platnou 
základ no u devízou realizmu . 

Dnes všetci au to ri mo nografi í o Musorg
sko m vidia v ňom jedné ho z naj prcnikavcj
š ích revolucio nárov hud by. v kto rého tvorbe 
sa ro dil úsvi t mod erného umenia. Bol nová
to rom v oblasti ha rmó nie: výrazným o boha
te ním to na lit y rozho duj úco zapôsobi l naj mä 
na Debussyho a Skriabina. Jeho označe nie za 
neško lené ho d iletanta v harmó n ii vychádzalo 
zvyčaj ne z vyh rane ne akade mick),ch názo
rov . ktoré bo li Musorgs kému cudzie : bol 
v podstate e mpiriko m . sklad atc l'om geniálnej 
tvorivej intu ície a nie vopred dané ho racio
nálne ho systému. Novátorské bolo jeho hu
dobné vyjadre nie živej ľudskej reči , kto ré 
ovplyvnilo n ie len melodické cíte nie. ale aj 
rytmiku a stavebnú štruktú ru a viedlo k funk
čne po r)a tc j fo rme, ktorá sa nedala zl účiť 
s tradičn ými sché mami (o 20 rokov ho nasle
doval J a n áček) . 

Musorgsk ij, viac a ko in í sklad atelia, ostá
va .,otvo reným systé mo m" . Spomeňme le n 
jeho sk ladby zapísané pre klavír. Ich klavír
ne pa rty sa zvyknú považovat' n klavírne vý
ťahy ne realizovaného orchestrálneho predve
de nia . Preto toľko o rchestrácií ko mo rných 
k ladicb inými sklad atc l'mi ( Ravelom inštru

mentované Ka rtinky sú najúspešnejším 
a najtalcntova ncj ším pr íkladom , v posled nej 
d o be vzn ikla úspešná Dc nisovova inštrumen
tácia piesňových cyklov Bez slnka a Piesne 
a ta nce smrti, zoznam všetkých sk ladatel'ov, 
ktorí nejakým spôsobom .. siahli" na Musorg
ské ho kompozície by tvoril samostatnú kapi
tolu) . Stále viac hudobníkov sa prikláňa 
k názoru , že cudzia inštrume ntácia Borisa 
a osta tných o p ie r nevystih uje v plnej miere 
boha tstvo a zloži tosť Musorgského o rche
strálneho myslenia a autorská verzia platí za 
najle pši va ria nt. " Musorgskij sa nemýlil v ni
čom . .. . Žiaden zo skladatel'ov 19. storočia 
nepozeral tak ďaleko do budúcnosti ako on. 
Počul to, čo in í začuli až mnoho rokov po j eho 
smrti." (E. Denisov) 



Gruzínska viachlasná hudb 
N ie som folklorista, nikdy doteraz som 

sa nevenoval špeciálnym otázkam ľu

dovej hudby; žil som sice celý život v :r.nameni 
umenia a hudby, o čom som už napísal nespo
četné množstvo článkov a dve knihy, ale to je 
všetko, čím sa môžem legitimovať teraz, keď 
sa púšťam do takej náročnej témy, akou je 
gruzinska folklórna polyfónia. Priznávam sa, 
že tento zložitý folklórny štýl ma oddávna 
fascinoval, pričom som vždy hľadal ďalšie 
a ďalšie doklady tohto náročného umeleckého 
prejavu. Za zaujímavý podnet vďačím 
dr. Tamazovi Skanderelimu , ktorý mi posky
tol množstvo znejúcich ukažok. Nečita l som 
však o tomto umeni žiadne odborné štúdie 
a nav)Se neo,•ládam gruzínsky jazyk. Myslím 
si však, že môže byt' zauj1mavý názor člove
ka, ktorý k tomuto fenoménu pristupuje ni
Nm nezat'ažený a neovplyvnen)•, vychád:r.ajúc 
výlučne z poznania hudobnej histórie Európy 
a z bezprostrednej 7vukovej skúsenosti. 

Môj v poslednom čase intenzívny styk 
s problémami starej hudby viedol k objaveniu 
styčných bodov s charakteristickými črtami 
gruzinskcho folklóru. Mám na mysli tie ja vy 
hudobnej histórie, ktoré vznikli v navzájom 
vzdialených a nezávislých podmienkach, ako 
sa zdá, bez akéhokol'vek dotyku. Zaujímavé 
je totiž, že k určitým výsledkom dospel vývoj 
na 1áklade polygenézy ako konzekvencia vnú
tornej, imanentnej logiky. Zhodné tvarové 
a štrukturálne formácie sa mohli vyvinúť 

samočinne a nczuvisle len preto. lebo určité 
vyvojové črty vytvorili zhodné Yýchodiská tuk 
" Európe ako i v Gru~:lnsku. 

Z poveduného môže vzniknut' dojem, že 
" polyfónnej gruzm\kej folklórnej hudbe 
vidím rudimentárnu kultúru , 1..achovanú 
v ukej~i archaickej nedotknutosti. Nie je to 
tuk. Rozdiel medLi európskou kultúrou a stále 
živou hudbou v Gruzínsku je podstatný na
priek tomu, že sa vytYorili analógie ako mi
movol'né štádiá, ktoré sa museli absolvovať 
pd budovani viachlusu. Kým totiž v starej 
Európe sa zrod viachlasu spája s vymoženos
t'ami notopisu a bol plodom vizuálnej podpo
ry kompozičného prístupu, rástla gruzínska 
folklórna hudba v nepísanej J>Odobc a žije tak 
dodnes, :r.rcjmc - na rozdiel od Európy - bez 
akejkoľvek špekulatívno~ti, racionálnej 
pomoci a grafickej opory. 

Neraz som obdivoval vývoj ta kých javov tý
kajúcich sa človeka a j eho života, ktor)•ch 
podmienkou nemohli byt' žiadne racionálne 
po~tupy u vedeckoteoretické úvahy, a predsa 
v nich dodatočnou anal)•zou objavujeme 
zaujímavé zákonitosti a logické súvislosti. 
Aby som bol konkrétny: myslím napríklad na 
Yývoj jazyka ako ná~troja dorozumievania, 
ktorý vytvoril zložitú sústavu gramaticko
syntetických znakov. Keď človek začal tento 
organizovaný fenomén podroboval' analýze, 
bol už takmer dotvorený. Všetky poznatky 
o jeho zákonitostiach vznikli teda ex post ; 
ratio stačilo iba konštatoval' a potvrdil' zložité 
štrukturálne pravidlá, ktoré vznikli bez po
moci uvedomenia si ich podstaty. Naše dnešné 
myslenie však je :r.Yyknuté modelovaf všetko 
podl'u vopred prcmyslených princípov, ktoré 
realizujeme. Preto sa nám môže zdal' para
doxné, ak ' 'Ý\Iedky, ktoré podliehajú nároč
ným kritériám logiky, vznikli bez priameho 
zásahu rntia. Táto skutočnost' podmienila 
i môj veľký obdiv ku grlli:lnskcmu hudobné
IllU fo lklóru, na ktorý hľadím ako na ďalší zá
zrak sveta. Môj pocit je umocnený nie nepod
statnou skutočnost'ou, že tento prejav, ktorý 
by bol ojedineJ) a vzácny aj ako dávno absol
vovaný a uzavretý hbtorický fakt, žije 
dodnes! 

Vnútorné bohatstvo gruzínskeho ľudového 
viachlasu núti pozorovatel'a hl'adaf nepo
chybne existentné vnútorné štýlové členenie. 

Podl'a môjho názoru, riadeného sluchovou 
skúsenosfou u eu rópskou hudobnou tradí
ciou, sú tu evidentné mnohé, historicky z od
lišných vývojov)'ch fáz pochádzajúce vrstvy, 
ktoré by ~a dali identifikoval' podľa štruktúry 
improvi:r.ovaných skladieb, podľa spôsobu 
použitých harmonických spojov i podl'a tema
tických tvarov. 

Tak sa napríklad vyskytujú piesne, v kto
rých dominuje vrchný hlas, kým ostatné hla
sy, tematicky menej profilované, dodávajú 
harmonické pozadie, ktorého postupy sú blíz
ke tonálnym vzfahom. Sú to pravdepodobne 
najnovšie vý,ojové vrstvy. (Hovorím tu však 
o blizkosti k Európe iba z hľadiska štruktúry 
a nic obsahu alebo Yýrazového náboja.) Opro

. ti tomu obsahuje gmzínsky viachlasný folklór 
aj nad jedným tónom sa pohybujúce široko 
rozvinuté deklamačné formy, tvoriace často 
aj jadro zložitejších Íl tvarov, ktoré majú svo
ju paralelu v určitých raných etapách tenoro
vej techniky organálneho (mclizmatického) 
charakteru. Držané tóny sa realizujú strieda
ním spevákov kvôli obchádzaniu cezúr pri 
dýchaní, z čoho možno usúdiť podobný po
stup v Európe, napriklarl v tenorových osno
vách notredamskcj školy. 

Popri útvaroch s diferencovanou linearitou 
sa v gruzínskom ľudovom speve vyskytujú aj 
viach lasné štruktúry, kráčajúce v syrytmic
kom pohybe na SJ>Ôsob conductu. Nemenej 
zaujímavé SÍl rovnobežné posuny súzvuko
vých t.varov pripomin11júcich rané európske 
organu m. Vznikajú tým zauj ímavé zvukové 
štrukt Íiry a relácie, kto ré už pohybom j edné
ho hlasu - podl'a princípov polyfónie zná 
mych aj v Európe - menia výrazový náboj 
skladby. 

Ďalši štrukturálny typ tvoria skladby, 
ktorých hlasy stoja v antitetickom vzt'ahu, 
bez podriadenosti určitému vedúcemu hlasu. 
Ich vzájomná dominantnosf sa strieda, čo vo 
vysokej miere s t'ažuje náročnosť súhry. Nie 
neisté, pokusné hľadanie , s ktorými sa občas 
stretneme aj u nás, je stavebným princípom 
oných gruzínskych produktov viachlasu, ale 
dife rencovaná rovnocennosf a samostatnos!' 
hlasov, zhodná s princlpmi rozvinutej polyfó
nie, ktorá vládla svojho času YO vrcholných 
štádiách kontrapunktického štýlu Európy 
v období renesancie. 

Tak ako št rukt ímt , aj harmónia sa pohybu
je na odlišných rovinách vývojových fáz. 
Popri skladbách , ktorých postup hlasov sa 
podrobuje kvázi tonálno-harmonickému po
stupu, existuj ú aj nášmu súčasnému toná lne
mu mysleniu vzdialené funkčné tónové vzťa
hy, k to ré sa zrejme r iadia podľa spôsobu pou
žívania viachlasných postupov, zachovávajúc 
takmer všade sebe zodpovedajúcu harmonic
kú väzbu bez toho, aby novšie, ale reálne exis
tujúce harmonické sústavy prenikali do star
ších podôb polyfónie. Nachádzame aj črty 
modálneho myslenia ako retrospektívu na ar
chaickejšie vrstvy, v ktor)•ch iba čistý inter val 
je konsonantný, čo korešponduje s ranou re
nesanciou. V takých Íltvaroch sa zbiehaj ú dva 
hlasy do j edného centrálneho tónu, vytvára
júc s ďalšími hlasmi interval kvarty alebo 
kvinty. 

Pohyb hlasov pat rí k najsvojráznejším 
črtám gn 1zínskeho folklóru. Tak raz jediný 
krok v jednom hlase dokáže vytvoriť bázu 
zmeneného harmonického pozadia, obzvlášt', 
ak pohyb hlasu po~tiJpi do mimomodálne
ho radu, do chromatického medzistupňa, 
v dôsledk u čoho celý priestor harmonickej 
superštruktúry nadobúda iný význam. Inoke
dy nastáva zmena súzvukového priestoru po
sunom celej sústavy, neraz v sekundových 
alebo iných disonantných paralelách. Ha rmo
nicko-intervalové superšt ruktúry, vytvárané 
pohybom hlasov vbk nikdy nestrácajú svoju 
kontinuitu . .Jednotlivé hlasy sú teda akt ívny
mi faktormi budovania súzvukového pozadia , 
podobne ako v Európe vo fáze renesančného 
viachlasu, i keď na rozdiel od európskeho 
vývoja dominuje súzvuk nad linearitou. 

Podstatným momentom je skutočnosť, že 
t ieto zložité štru ktúry sa improvizujú . Isté j e, 
že každá improvizácia má SYojc modely 
v predstave. To plati o každej improvizácii, 
lebo tvary nikdy nevznikajú z ničoho, a le re
aliwjú sa - presnej šie povedané rckonkreti
zujú sa zo zásoby všeobecných postupov, ulo
žených v pamäti. Napriek tomu j e improvizo
vaný viachlas of>divnhodný, lebo elementy , 
ktoré sa zo spomenuteJ pamät' ovej zásoby čer
pajú, nikdy nic sú totožné, ale stále nové, aj 
keď medzi rekonkretizáciou existuj ú analó
gie. Preto aj každá improvizovaná sk ladba je 
nová a nemôže byt' totožná s ďalšou, keďže 
nie j e memorizovonou " hotovou" skladbou, 
ale ako plod odlišných subjektov je výsledkom 
stáleho vzájomného prispôsobovania sa raz 
na základe výzvy, inokedy " tichej dohody" 
- citlivého ústupu v snahe vytušiť intencie 
zúčastnených hudobníkov. Ide o mozaiku téz 
a antitéz a ich per manentnej súhry v ustavič

nej rovnováhe. 
Na druhej st rane je obdivuhodná výrazová 

jednota improvizovaných výkonov. Ich vý
sledkom totiž nie je náhodný produkt slu
chom koordinovaných hlasov, ktorých ciel' om 
je iba nachádzal' prijatcl'nú súhru, ale ucele
ná skladba , ktorá má umeleckú váhu a pôsobí 
svojou intcgrovanost'ou. Táto koncepčná jed
nota sa formuje napriek zložitosti štruktúry. 

Z tohto uhla pohl'adu je Európa so svoj imi 
prefabrikova nými d iela mi, žijúcimi v pevne 
dopovedancj podobe, ktorá ncprovokuje 
k spontánnej tvorbe, " degenerovaná". U nás 
sa koncerty odohrávajú ako produkty hudob
ného priemyslu. Chodi sa na podujatia, kde 
sa paslvne sedí 'l' pohodlných kreslách bez ak
'tivncj účast i na hudobnom dianí. Poslucháč 
je vykázaný z tvorivého procesu . .Jeho úlohou 
j e iba ticho počúvat'. Netvrdím, že vlastná 
aktivita dokäžc nahradiť kultúrny styk s hod
notami umenia a hudby. Avšak vlastný aktiv
ny prístup, aj keď sa odohráva v iných lokali
t.ách ako v koncertných sálach, je liahňou a 
stále živou obnovujúcou bunkou umeleckosti. 
Nezanedbateľná j e aj skutočnosť, že gru

zínske ľudové hudobné umenie sa nevzdalo 
obsahovej náročnosti , že virtuózne dispozície 

Gruzínsky chrámoVý a l'udový viach las majú 
dokázateľne SI)Oiočné korene, ved' Gruzínsko 
bolo po Arménsku druhou krajinou, v ktorej 
sa krcst'anstvo stalo oficiálnym štátnym nábo
ženstvom; J>Očctné architektonické pamiatky 
su toho výrazným dokumentom. 

v interpretácii , k toré sú 7Airoveň i tvorbou , sa 
nedali zlákal' na využitie tohto arzenálu v pro
spech plytkej zábavnej služby, k čomu neraz 
viedol vývoj v iných societách. Prísne zacho· 
vanie tradičnej náročnosti umeleckého stvár
nenia, k torého sa tento typ gruzínskeho fol
klóru pridržiava, patrí taktiež k jeho pozoru
hodným momentom. 

Pestrá škála charakterov skladieb, pouka
zujúca na šírku ich spoločenskej funkcie 
(hudba duchovná i svetská) dokumentuje uni
verzalitu folklóru ako aj fakt , že tradicia sú
časne l>estovala archaickejšie i novšie typy, 
ďalej zachová vajúc ich rôznorodú histol'ickú 
podobu. 

Dôverná a hlbšia znalosť gruzínskej Yiac
hlasnej ľudovej hudby by zaiste umožnila ešte 
rad ďalšieh zaujímavých konštatovaní - o. i: 
na príklad o svojráznosti diatoniky. Pripadná 
existencia písomných záznamov by však ne
mohla prinies!' veľa nového. Písomný záznam 
zachycuje vždy iba posledný článok, finá lny 
výsledok asociačného oblúku a nedokáže od
kryť zložité cesty zrodu hudby zo zásob vedo
mia a pamäti. Objavnosť a kreativita by ostali 
rovnako neodhalené - a práve v nich tkvie 
tajomná podstata tejto tvorby. 

Všetko toto tu však nic je rozhodujúce; 
mojím cieľom bolo vysloviť obdiv nad dodnes 
živými podobami národného folklóru, nad 
významnym1 J>roduktmi umenia, ktoré 
v Gr uzínsku žije ako zrkadlo vývoja hudby 
a to dokonca vo forme spontánnej genézy. 

Pri prílcžit.osti medzinárodnej konferencie 
o gruzínskom ľudovom viachlasc, organizo
vanej Zväzom gruzínskych skladateľov v ok
tóbri 1988 v Dome tvorby v Boržomi , na kto
rej som sa ako jediný delegát z ČSSR zúčast
nil vďaka pozvaniu Giju Kančeliho, ma navy
še zaujala skutočnosť, i c gruzínsky viachlas
ný spev nie je výsadou špecializovaných súbo
rov, ktoré túto tradíciu pestujú ako umelo 
konzervovaný historický relikt, ale je prezen
tovan)' skupinami , grupujúcimi sa z repre
zentantov najrôznejších profesii - roľnfkoY, 

robotníkov, lekárov, inžinierov a pod., poč

tom od 3 - 20 účinkujÍicich . Improvizované 
produkcie tej to čarovnej hudby tvorili na sp.o
minanej konferencii harmonickú jednotu so 
svojráznosťou gruzínskej prírody, j ej jedi
nečnými kultúrnymi a historickými pamiat
kami a so srdečnost'ou hostiteľov. 

Slovenská muzikológia ak oby v po
slednom čase vystupovala z dlho 
stráženej anonymity. Rozhovor s jed
ným z jej vedúcich predstaviteľov 
poukazuje na nezaslúžene utajo vané 
úspechy, ale aj na p ro blémy, ktoré ča
k ajú n a urýc h lené vyriešenie. 

Ph Dr. OSKAR ELSCHEK (1931) ab
so lvoval štúdium hudo b nej vedy na 
Filozofickej fakulte UK v Brat islave 
v ro k u 1955. Od roku 1951 je pracov
níkom Ústavu hudobnej vedy SAV 
(d n es Umenovedn ý ústav). Je auto
rom početných m onografických prác 
z o blasti slovensk ej l 'udovej hudby, 
l'ud ových hudobných nást rojov, sys
t ematickej hudobnej vedy, · teórie 
a m etodológie hudobnej vedy. Pred
náša o sy st ematickej hudobnej vede 
a et n o m uzikológii na FFUK (1963, 
opäť od roku 1989), na Viedenskej 
univerzite (od roku 1987), kde v roku 
19 88 aj hab ilitoval a na Vysokej škole 
Ferenca Liszta v Budapešti od roku 
1988. Patrí k vedúcim rep rezentan
tom svojich špecializácií aj v sveto
vých reláciách. Okrem svojej vedec
kej p ráce je členom vo v iacerých 
pro gramových a edičných radách, 
rozhodujúcou mierou sa podieľa na 
koncepcii f o lklórnych festiv alov 
v Detve, Východnej, M yjave a i ., vy
v íja a k tivitu v muzikologických 
kom isiách ZSSKU (t. č. predseda Tvo
r iv ej k omisie pre teóriu a kritiku) 
a SCSKU, bol šéfredaktorom časopi
su Slovenská hu dba (1963 -71) a zá
stup com r iad i tel'a bývalého Ústavu 
hudobnej v edy SAV, je vedúcim Etno
m uziko logického laboratória SAV, 
·predsedom št udijnej komisie pre 
Analýzu a systematizáciu v Medziná
rodnej rade pre tradičnú hudbu 
UNESCO a viceprezidentom t ejto me
dzinárodnej organizácie. 

Poľská muzikologička Zofia Lissa raz 
povedala: Všetku moc etnomuzikológii! 

Pre nczasväteného pozorovateľa, tradične 
chápaj(Jceho muzikológiu ako vedu zaobera
júcu sa predovšetkým históriou, hudobnou 
teór iou, pripadne aj l'udovou hudbou , j e ten
to výrok prinajmenej prekvapujúci. 

- Povedala to jemnejšie, ale je to charak
te ristická výpoveď muzikológa z krajiny , 
v ktorej hrá J'udovťt hudba a vóbec tradičná 
hudba dôležitú úlohu . Boli to všeobecne mu
zikológovia východneJ Európy, ktorí zdôraz
ňovali význam ctnomu~:ikológie : v Maďarsku 
Bence Szabolcsi, zakladateľ maďarskej muzi
kológie, v Pol'sku spomínaná Zofia Lissa, 
z ktorej ,.školy" vyšli osobnosti ako A. Czc
kanowska, L. Bielawski , J. Steszewski a ďal
ší a u nás sa prof. Kresánek, ktorý sa popri 
histórii a hudobnej psychológii venoval aj 
slovenskej ľudovej hudobnej tradícii. V tých
to krajinäch totiž hrala J'udová hudba dôleži
tú úlohu nielen pri vwiku romantických ná
rodných hudobných škôl 19. storočia, ale za
siahla do vývinu hudby už v 17. a 18. storočí 
a je jedným zo základov súčasnej hudby. 
Stál si pri kolíske etnomuzikológie ako hu
dobnovednej discipliny a na jej vývine - nie
len v domácich reláciách - si sn významnou 
mierou podiel' al. To znamená, že etnomuziko
lógia j e v rade hudobnovcdn5•ch disciplin 
najmladšia ... 

- Zrod modernej etnomuzikológie v 50-
tych rokoch bol skôr proces obnovenia báda
teľskej tradície. V Európe to bola reštitúcia 
porovnávacej hudobnej vedy ako disciplíny. 
ktorej vyše 100-ročný vývin by bol nepredsta
viteľný bez prírodovedeckej bázy. bez tóno
vej psychológie. akusti ky. prost riedkov 
optickej a počítačovej analýzy. bez elektro
akustických prostriedkov výskumu a zäzna
mu. Vývin sa začal Edisonovým vynálezom 
fonografu a v roku L88S jeho komerčnou vý
robou a vytvorením centového matematické
ho systému merania tónových výšok v roku 
1885 J . A . Ellisom, ako zäkladnými pod
mienkami existe ncie porovnávacej hudobnej 
vedy, kto rej ciel'om bolo porovnávanie 
európskych i mimoeurópskych tónových sys
témov. Vznikli veľké fonografické archívy 
pri akadémiách vo Viedni, v Paríži, Lenin
grade a v Berlíne, formovala sa tzv. berlín
ska škola porovnávacej hudobnej vedy 
s E. M. v. llornbo~telom, C. Stumpfom , 
C. Sach~om, M . Schneiderom a mnohými 
ďalšími. Väčšina z nich však musela v 30-tych 
rokoch opustiť Nemecko a emigrovať. pre
dovšetkým do Spojených štátov. Obnovenie 
tradície porovnávacej hudobnej vedy- teraz 
už e tnomuzikológie - v 50-tych a 60-tych ro
koch sa uskutočn ilo na odlišnej základni , veď 
fyzika , akustika, psychológia , etnológia, 
ant ropológia i hudobná veda prešli búrlivým 
vývinom. Aj hudobnofolk loristický výskum 
sa čoraz viac rea lizoval na inštitucionálnej 
bäze s premysleným bádateľským progra
mom. Prud ký rozvoj vo východoeurópskych 
krajinäch sa začal po vzniku akademických 
etnomuzikologických inštitúcií v Rumunsku , 
Maďarsku , Poľsku, Ceskosloven~ku a i. 
V USA je vzostup muzikológie spojený s vý- uz" 
vojom vysokých škôl a s rozši rujúcim sa štú-
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diom hudobnej ved y. V tejto situácii sa usku
točňoval počnúc 50-tymi rokmi rast pracov
nej aktivity slovenskej et nomuzikológie vo 
veľmi úzkom ko ntakte s medzinárodným 
bádaním. 
Oskára Elscheka, poslucháča hudobnej vedy 
priviedol k etnomuzikológii osobitný vzťah 
k ľudovej hudbe, či čaro novej, resp. starono
vej disciplín( 

-Bola to skô r náhoda. Počas štúdia na 
filozofickej fakulte som v rámci p rázdninovej 
praxe uskutočňoval výskumy. najprv hudob
nohistorické , a le ta kmer súčasne na východ
nom Slove nsku aj ctnomuzikologické . Nasle
dujúce pravidelné každoročné výskumy a po
žiadavka spolupracova ť aj pri iných hudob
nofolkloristických prácach ma zblížili s touto 
problematiko u, hoci som diplo movú prácu 
venoval hudobno histo rickcj té me 16. storo
čia . Ale už v ro ku 195 1, keď prešiel Štátny 
ústav pre ľudovú pic~cň (založený ešte v ro ku 
1919 na Slovensku) do obnoveného Ústavu 
pre hudobnú vedu SA V U, som sa stal jeho 
pracovníko m. Zača la sa tu systematicky re
alizovať celá pale ta prác od intenzívneho štú
dia ľudovej trad ície, jej do kumen tácie, zbie
rania , analýzy, syste mizácie až po vydávanie 
nových zbieruk. Postupne som sa začal špe
cia l izovať na slovenské, ale aj európske ľudo
vé hudobné nástroje, kto rým sa dovtedy ne
venova la takmer nij aká pozornosť. Od etno 
grafického a výtvarného videnia nástrojov 
bolo potrebné prejsť k štúdiu nástrojov ako 
hudobnointerprctačných prostriedkov. Prvé 
výskumy na l lo rchro ní v ro ku 1955 začal i so 
sólovými nástrojmi a muzi kami (zozbieral 
som tam asi 500 skladieb), začalo sa aj s fil
movaním tancQv-muzík . Výsledky týchto 
prác vyšli až v minulo m ro ku (po to m , čo viac 
ako ce lé desaťročie ležali v redakcii nedot
knuté). S tým súviselo vypracovanie pracov
ného programu a metodiky o rganologického 
bádania s per~pektívou niekoľkých desaťro
čí , ktorej celostné. syntetické výsledky boli 
uzatvore né a publikované začiatkom 80-tych 
rokov. Kľúčovou o tázkou bolo zabezpečiť 
vytvorenie do kume ntárnej bázy na špičkovej 
(lrovni tak , aby zvukové záznamy nestratili 
svoju umeleckú a technickú hodnotu ani 
v budúcich desaťroč i ach (dnes máme k dispo
zíci i 80 000 záznamov). 
Slovenská elnomuzikológia dostala do vienka 
mimoriadny $Iar: rozsiahlu vedeckú zbierku 
slovenských ľudových piesní od Bélu Bartó
ka. Čo znamenala pre slovenských bádate
ro,•? 

- Bartó ka hodno tíme z dvoch h ľadísk. 
Jeho zberateľ ká aktivita j e veľmi cenná , lc
bo do kumentuje obraz slove nskej ľudovej 

piesne v období (do roku 19 19), z ktorého 
máme málo záznamov. Pred Bartókom roz
víjali svoju prácu vydavatelia Slovenských 
spevov, po 13a rtó kovi nastúpil v 20-tych ro 
koch do Matice ~ lovenskej Karo l Plicka ako 
zberateľ ľudových piesní. Okrem toho je 
Bartó k všestranným vzoro m v rozvíjaní 
etnomu.likologického bádania , najmä všet
kých pracovných oblastí , terénneho výskum u 
(prešiel stovky dedín), nahral a zapísal ce l
kom okolo IO 000 piesní, z toho najviac na 
Slovensku (vyše 3 000), zaobe ral sa proble
matikou transkripcie, analýzy, klasifikácie , 
identifikáciou pô vodu pic ní (maďarského , 

slovenského a i.), ich ve ko m (či patria k sta
rej alebo novej štýlovej vrstve) . Bartók veľ
mi intcn.dvnc uvažova l o konce pcii , poslan í 
a zmysle hudobné ho výskumu, jeho záujem 
ďaleko presahoval interes skladateľský- bol 
typom vyhrane ného vedca. Pre nás je ce nné, 
že zostavil l bicrku slovenských ľudových 

piesní , ktorá v mnoho m ohľade prekonáva 
jeho maďarské a rumunské zbierky ako typ 
syntetickej zbierky so širokým komparačným 

zázemím slovenského , moravského éi české
ho materi álu . 
Je prlstupná verejnosti? 

- Dva zv~izky boli vydané , a to v roku l 959 
a 1970 (SAV) , zrcdigova ný tret í a štvrtý zvä
zok čakaj ú už dvadsať rokov na vydavateľ
stvo, ktoré by bolo ochotné ich vydať. 
Súčasťou rozvoja slovenskej etnomuzikológie 
bol aj vznik unikátneho laboratória, vybudo
vaného na pôde Ústavu hudobnej vedy SA V 
(dnes Umenovedného ústavu) napriek všet
kým ťažkostiam , prekážkam, nástrahá m . 
V čom spočíva jeho ojedinelosť aj v kontexte 
medzinárodnom? 

- V etno muziko lógii bola - ako som spo
mínal - od počiatku veľmi dô ležitá technická 
zložka. Po rovnajme ju s prácou h istorikov: 
majú(" disp07fcii písomný hudobný prameň , 
z ktorého stačí vyhotoviť kópiu. prípadne 
prepis do modernej notácie. Etnomuzikoló
gia si musí pramc nnú základňu vytvoriť sa
ma, ~tudovanú hudo bnú kultúru zaznamenať 
zo živej hudo bnej intcrrretácie. zvukovo 
fixovať a previesť do notového záznamu . 
Priamy zápis je pri zložitých viachlasných 
prejavoch , nástrojových združeniach i ko m
plikovaných ~ólových prejavoch prakticky 

Hž ncmožny. Objcktivačnú možnosť poskytuje 
zvukový záznam. Aká je kvalita zvukového 

záznamu, taká je hodnota a kvalita základ né
ho prameňa a celá následná bádateľská prá
ca. Napríklad nedokonalé fo nografické zá
znamy s ťažko zrozumiteľnou verbálnou zlož
kou a neidentifikovateľnou me lodickou 
štruktúrou sa nedajú vyhodnotiť. Kvalitné 
záznamy poskytuj(, obraz o to m, ako hudba 
skutočne znie, majú o krem vedeckej aj 
este tick(t hodnotu. To je dôvod, prečo je 
techni ka pre ctno muzikológiu rozhodujúca. 
Jaap Kunst , j eden zo zakladateľov modernej 
ctnomuziko lógic v Európe napísal, že bez fo
nografu by nebolo ctnomuziko lógie ako ve
deckej d isciplíny. Centové me rania pomocou 
mono-polychordu , osciloskopu, stroboskó
nu , melografia, spektrálna ana lýza sú v etna
muzikológii nc nahradite l'né metodologické 
pred pok lady. 
Keď sa v 50-tych ro koch zakladala v aka

dém ii moderná ctno muzi ko lógia, bolo preto 
prvoradou úlohou vytvoriť pre bádateľskú 

prácu technické predpoklady: prejsť od jed-

PhDr. Oská r ~lschek 

noduchého a nalógového na digitálny zá
znam , k stereofó nnej technike s podstatne 
lepšou ide nti fikova teľnosťou zvukového po 
ľa, k 4-6-kanálovým záznamom nástrojo 
vých združení. Objekt ivizácia transkripčné
ho procesu, meranie singu lárnych tó nov po 
zachytenie hudobnej procesu;1lnosti viedla 
k melogra fickcj technike. Na sklonku 
50-tych rokov sa v spolupráci s M. Filipom 
zača l a ko nštrukcio prvého československého 
melografu , v 60- tych rokoch spekt rálne ho 
a nalyzátora (v ro koch 195 1 a 1954 vznikli 
vôbec p rvé prí troje tohto druhu v USA 
a v Nórsku). Bez ctnomuziko lógie a j ej labo
ratórnych zložiek by sa tieto exaktné pro
striedky výskumu neboli n ikdy vytvorili. 

Súčasne však hudobná technika. hudobná 
interpretácia , hudobné nástroje a s ňou spo
jené herné techniky, vzťah pohybu a h·udby, 
t<mcčné . hrové p rejavy, zvykoslovné akcie si 
vyžadoval i p lastickejšie a spol'ah livejšie mož
nosti štúdia a a nalýzy, ako ich poskytoval vý
lučne zvukový zápis. Pre to vzn ikala od roku 
1955 rozsia hl a zvuková fi lmová doku me ntá
cia; do konca roku 1970 sme vytvorili viac 
ako SOO vedecko-výskumných filmov. Kon
com roku l979 sme postupne prechádzali na 
videotechn iku, ktorá je ná ročnej š ia po tech
nickej strá nke , ale v použ ívi111í jednoduchšia 
a efekt ívnejšia. Vybudovali sme nahrávacie 
štúdio. merné fyz ikálne , filmovo-spracova
teľské a audiovizuál ne labora tó rium . Priesto
rové obmedzenia a typ terénnej výsku mnej 
práce nás nútili skonštruovať pojazdné video
záznamové vozidlo. vytvorené inž. M . Rutt
kayom a Vl. Šrámkom , so širo kou využiteľ
nosťou pre primárny záznam, strih. tr ikové, 
animačné procesy , kopírovanie , pohybové 
analytické štúdie , techno logicko-výrobné 
operácie atď. 

Existuje z hľad iska komplexného technického 
vybavenia a koncepčného programu niekde 
vo svete porovnateľné etnomuzikologické pra
covisko? 

- Laboratórium takého kom plexného ty
pu ako u nás nejestvuje n ikde; myslím tým 
na jeho všestrannosť, š irokospektrálne zame
ran ie od akustických analýz, fyzikálnych 
e lektroakustických procedúr až po audio
vizuálne oblasti výroby vedecko-výskumných 
dokumentov a ich počítačového spracovania 
atď. Pokiaľ sa niekto rá inštitúcia špecia lizuje 
len na istú oblasť práce (naprík lad na akustic
kú analýzu v Rakúskej akadémii vied , na 
konzervačnú audiá lnu techniku vo Viedni 
a Budapešti , na p rodukciu filmových doku
mentov v Paríži) , pracujú vo svojej parciál
ne j špecializácii na vyššej úrovni. Nám vša k 
ide o to , vytvoriť vcelku všestranne modernú 
metodológiu e tno muzikologického bádania. 
Pravda, bez človeka , ktorý vie , čo s techn i
kou chce dosiahnu ť. ako s 11ou zaobchádzať , 
ako ju využívať , s(t aj príst ro je d rahou kopou 
šrotu. 
Teda bratislavský zázrak? 

- Niet zázrakov. Jestvuje le n d lhodobá 
cicl'avcdomá a tvrdá práca , všetko ostatné je 
šarlatánstvo. O kvalitách môžu svedčiť len 
pracovné výsledky. A ko príklady úspechu 

v oblasti audiovizuál nej analytickej p ráce 
môžem uviesť prvý medzinárodný etnomuzi
ko logický seminár O metódach a technikách 
filmu v e tno muzi kologickom výsk ume, ktorý 

sa konal v roku l 979 na Liptove a z ktorého 
vzniklo dnes už 5. celoštátne realizované 
b ienále Etnofilm-Čadca; v roku l 988 sme 
v Dolnej Krupej uskutočnil i na požiadanie 
Medziná rodnej rady pre tradičnú hudbu 
UNESCO kolo kvium Metódy a techniky fii
plU a videozáznamu v ctnomuzikologickom 
bádaní; v roku 1987 naše laboratórium tech
nicky zabezpečilo 29. svetový kongres tej 
istej o rganizácie UNESC O v Berlíne a prišli 
aj ďalšie požiadavky to hto druhu. Pravda , ta
kúto úroveň v medzinárodno m merad le mož
no dosiahnuť iba sústavným úsilím, snaho u 
nestrati ť kontak t s novými metódami báda
nia, plánovaním, predvídaním a účasťou na 
nových trendoch, v čase ich fo rmovania. 
Je nevyhnutné ak tívne sa podieľať na vytvá
raní objekt ívnejších , efekt ívnejšfch metód 

Snímka: T. Szabó 

výsk umne j p ráce. T ak vzn ikol u nás prvý čes

koslovenský mclograf a spektrálny a nalyzá
to r , zúčastnili sme sa s Výskumným ústavom 
rozhlasu a televízie (VUSO R)' v Prahe na 
vývoj i p rvej československej prenosnej 
videokamery so značnými i nvestičnými deví
zovými úsporami. Celkove laboratórium 
umožňuje výrobu bádateľských a analytic
kých snímok s najvyššími technickými para
metr::.mi, :s to s lO % finančných P.áklad ov 
iných profesionálnych československých fil
mových štúdií. Záznamy si musia uchovať 
svoju kvalitu aj po desaťročiach , ked y nado
budnú nenah radit e ľnú , jt:dinečnú a ncvyčísl i

teľn ú vedeckú a kultúrnu hodnotu. Na tomto 
základe spočíval po desaťročia vedecko-vý
skumný, tech nický a e ko no mický koncept 
vývoja etno muzikologického laboratória . 
V tej to súvislosti treba dodať , že posledné tri 
roky patrili v živote ctno muziko logického la
boratória z h ľadiska možností rozvoja pra
covných programov k naj horším za obdo bie 
jeho 28-ročncj ex iste ncie. 

Vedecká práca v oblasti folklóru však tvorí 
iba časť tvojich aktivit. Cez otázky systemati
ky siahajÍI tvoje ambície a konkrétne výsled
ky až k vytvoreniu všeobecnej koncepcie hu
dobnej vedy. Je to zámerná snaha vyhnúť sa 
úzkej špecializácii? 

. - V ktorejkoľvek hudobnovednej špeciali
zácii je ústredným problémo m vžd y hudba, 
možnosti jej skúmania , analýzy a hlbšieho 
poznania. V etnomuzikológii, resp. v tzv. 
porovnávacej hudobnej vede tento postoj 
platil vžd y. Naprík lad Ho rnboste l, vzdela
ním chemik, sa zaoberal otázkami hudobno
teoretickými a hudobnoeste tickými , hudob
nou fyziológiou i psycho lógiou. Aj po vojne 
sa etno muziko lógia usilovala o čo na jširšiu 
kooperáciu s mnohými disciplínami, a to nie
len v rámci hudobnej vedy, a le i s mimo hu
dobnými disciplínami, naj mä so sociológiou , 
antropológiou, etnografio u a všeobecnou 
fol klo ristiko u. O tázka ši ršieho hudobnoved
né ho záuj mu bola p reto aj pre mňa samo
zrejmá. Viedlo ma to k ozrejme niu si celko
vej syste matiky bádania, ú lo h hudobnej ve
d y, jej spoločenského a vedecké ho zmyslu , 
čo má poznať, čomu to pozna nie má slúži ť : 
k lepšie mu pocho peniu hudby? zlepšeniu hu
dobne j výchovy? k lepšiemu uplatneniu hud
by v spoločnosti? A to je otázka ko ncepcie: · 
vedecká práca musí byť v kultúrne j a spolo
čenskej praxi zužitkovatcfná. Kabinetná, 
šuníková práca ne má význam. 
Tvoje práce v oblasti systematiky a koncepcie 
hudobnej vedy sú vo svete - ako vyplýva 
z dlhého zoznamu tvojich zahraničných pu!>li
kácil -dobre známe. Aký majú ohlas? Aké je 
ich miesto v sÍičasnej medzinárodnej muziko-
lógii? . 

- V súčasnost i panuje vo svete istá averzia , 
skepsa a opatrnosť voči koncepčným prácam. 
Málo kto sa chce v oblasti syste matiky anga
žova ť . Poki a ľ ide o ohlas moje j syste matiky: 
model, kto rý som vytvoril koncom 60-tych 
rokov sa dostal do e ncyklopedickej edície 
O. Wcsscly: Musik . Das Wissen der Gegen-

wart. Geisteswissenschaften (Darmstadt 
1972) , venovanej jednotlivým umeniam a je 
tam inte rp retovaný ako model ideálny. Teda 
teo retické prijatie je všeobecne pozitívne. 
V praxi - týka sa to najmä ško lstva - však nie 
je možná preorientácia zo dňa na deň; to je 
otázka dlhšieho obdobia. 
Na základe šírky záberu etnomuzikológie sa 
vynára otázka, či by ona mohla byť bázou, na 
ktorej by sa dala vytvoriť koncepcia problé
mu človek - hudba zohľadnením všetkých 
aspektov - o. i. historického, sociologického , 
antropologického, etnického, psychologické
ho. Existujú z tohto hl'adiska princípy platné 
pre všetky regióny našej zeme a pre všetky 
historické obdobia? 
- Čím sa doteraz zaoberala hudobná 

veda? Euró psko u umelou hudbou. o k to rej 
sa tvrdilo , že predstavuje najvyššie štádium 
hudby vóbec a ostatné hudobné ku ltúry sa 
nachádzajú na nižš ích stupňoch a k európ
skej hudbe sa iba ak približujú. Myšlienka 
unive rzality e urópskej hudby a teórie, k torá 
bola veľmi silná najmä v 19. s toročí, pretrvá
va do súčasnost i. Hudba však nic je unifiko
vaným prejavom , ale javom polysémantic
kým a polyštýlovým, zahfňa rôzne typy hu
dobných kultúr. ktoré ťažko možno interpre
tovať na jed notnej základ ni . Samozrejme, 
ex istujú spoločné sociálne funkcie, spoločné 
fyzio logické predpoklady vnímania h11dby 
a akustických štrukt úr - teda v biologicko-fy
ziologickej sfére (pravda v rôznych estetic
kých , sémantických a zvukových hudobných 
systémoch) , ktorá umožňuje , že isté prejavy 
sú vóbec komun i kovateľné. Hudba avšak nie 
je ani abstraktný. prázdny model, ale realizo
vaná fo rma zvukových, hudobných, estet ic
kých prejavov v rôzno m spoločenskom pro
stred í a kon texte. Musíme sa preto odpútať 
od prcdsudkových noriem a abstraktných 
predstáv a hlbšie preniknttť do jed notlivých 
hudobných kultúr. Nejestvuje jedna hudob
ná kultúra, a le množstvo hudobných kultúr 
špecifickej povahy a ná m ide o to . pochopiť 
každú z nich. 
Možno hovoriť o bratislavskej etnomuzikolo
gickej škole? 

- To je skôr potencionálna o tázka. O ško
le nemožno hovori ť . lebo výchova za posled
ných 25 rokov bola min imálna a náhodná. 
Bádanie v oblasti slovenskej a stredoeuróp
skej l'udovcj hudby a ich karpatsko -balkán
skych vzťahov má svojské čr t y a p reto možno 
tu hovor i ť o istom názorovom koncepte. 
Žiaľ, chýba nám širšia pracovná báza: máme 
málo c tno muziko lógov a pracovné možnosti 
a projekt ~ sa administratívne a materiálne 
čoraz viac obmedzujú. 
Ako sa dá vysvetliť skutočnosť, že práve 
v Bratislave, kde existuje metodologicky 
a koncepčne také unikátne etnomuzikologické 
pracovisko, nebolo možné zabezpečit' štÍidium 
etnomuzikológie aj na univerzite, resp. vy
pracovať moderný koncept vysokoškolského 
štúdia hudobnej vedy? 

. - Etnomuliko logická výchova je celo
európskym a svetovým problémo m, pretože 
zásta ncovia tradičných koncepcií štúdia sa 
obávajú , že by sa mala uskutočniť na úkor 
histo rických a systematických disciplín (pri
čom u nás absentujú a j systematické disciplí
ny). U nás je ten to problém zostrený ešte 
veľm i sil ným administrat ívnym estcticko
centrizmo m a kultúrno tcorcticko u p_re fercn
ciou. Už v roku 1978 sme na ctnomuzikolo
gicko m seminári o výchove c tno muzikológov 
v ČSSR navrhli nové študijné p rogramy, kto
ré však dote raz zostali na papieri. Teraz, od 
roku 1989 sa však začne kombinované štú
dium národo pisu s hudobnou vedou, neskôr 
pristúpia aj iné kombinácie (napríklad dejiny 
ume nia s hudobnou vedo u). Je nevyhnutné 
prelomiť tradičný systé m a prispôsobiť sa 
výchovou potrebám súčasnosti. 

Myslim si, že tento rozhovor prekvapí nejed
ného nezasväteného čitatera, najmä pokiaľ 

ide o informácie o rozsahu , kvalite a zahra
ničnom o hlase slovenskej etnomuzikológie. 
Prekvapí, pretože doma táto disciplína, ako 
vôbec hudobná veda, prakticky nemá publi
citu, akoby žila v klauzí•re . 

- Súvisí to s edičnou pol iti kou. Keď niet 
objcdnávatc l'a , nevznikajú p ráce. Isté zlepše
nie nastalo teraz, keď Musicologica slovaca 
môže vychádzať dvakrát do roka. To a le ne
stačí. V Maďarsku existujú 3- 4 takéto edí
cie. Svedčí to o ce lkovej situácii, do kto rej sa 
u nás hudobná veda , ale nielen o na , dostala. 
Mlad í absolventi nepíšu , lebo nemajú kde 
publ ikovať . Ďalší problém: v socialistických 
kraj inách je živá aktivita vydávania v cudzích 
jazykoch, u nás to prakticky nejestvuje . To 
nic je len otázka interná, je to otázka propa
gácie , informovania verej nosti , aj zahran ič
nej, o výsledkoch výskumnej p ráce na Slo
vensku a o hudobnej kultúre vôbec . 
Nemôžeme zakoni'iť optimisticky? 

-Sotva. Ž ijeme vo verbálnej dobe, po slo
vách nasledujú zase len slová, ba záplava slov 
a všetko sa utápa v nič ne hovoriacich frá
zach . Je to akási apatia, únavné, le tné, mat
né, malátne ovzdušie , ktoré nás obklopuje 
ako vo Faunovom popo ludní, všetko, aj 
vzduch sto jí , je ne hybný. Nevidím o ptimis
tickú perspektívu budúcnosti, aspo11 nie tej 
najbližšej . 

Pripravila: ALŽBETA RAJTEROVÁ 



MUZIKOLÓGIA VČERA A DNES 
LADISLAV BURLAS 

Referát Dr. Ladislava Burlasa, DrSc. 
odznel al<o ďalší príspevol< v rámci 
prípravného cyklu prednášol< pred 
celoštátnou muzikologicl<ou l<onferen
ciou o vývoji hudobnej vedy v Česko
slovensl<u od rol<u 1918, l<torá sa usku
točnfkoncom apríla t. r. 

A JC mc. 
čaJa pestovať ako profesionálna vedná disciplína až 

po založení Univerzity Komenského v roku 1919 a príchodom 
prof. Dobroslava Orla ( 1870- 1942) za ordinára hudobnej 
vedy na Slovensko. Prof. Orel. hoci sa neprestal zaoberať aj 
výskumom starších českých dejín (počiatky. českého viachlasu, 
sv~itováclavské prvky) , položil základy slovenského hudobné
ho dcjcpiscctva. V bibliografii jeho vedeckých prác nájdeme 
smer hcurcstický. zacielený na inventarizáciu hudobných 
pamiatok na Slovensku , ako aj monografické práce o osobnos
tiach slovenskej hudby. resp. o vzťahu európskych hudobných 
osobností k 13ratislavc. Orcl bol žiakom pražskej a viedenskej 
muzikologickej školy a v pol'íatí hudobnohistorickcj orientácie 
ho možno charakterizovať ako pozitivisticky orientovaného 
bádateľa. Orlova orientácia na hudobnohistorickú problemati
ku bola primeraná predovšetkým tradičnej koncepcii hudob
nej vedy, ako sa ona pestovala v 19. a 20. s t o ročí na nemec
kých univerzitách. Hudobnohistorická problematika bola 
u nás z hľadiska ncprcbádanost i dejín slovenskej hudby vý
sostne aktuálna a táto aktuálnosť pretrváva až po súčasnosť , 
hoci treba vid ieť aj vývin prístupov k dejinám slovt:nskej hud
by a hudby na Slovensku. Pre Orla boli vítané a akcentované 
fakty česko-slovenských vzťahov a fak ty európskeho kontextu 
hudby na Slovensku . Vyhýbal sa však problému ucelených de
jín slovenskej hudby a možnosti chápania vzťahov slovenskej 
hudby v rámci Uhorska a jeho kultúrnych dej ín. Záuj em 
maďarských bádatcl'ov pre~ic l za posledné storočie značnými 
metamorfóza mi. Pôvodný prístup maďarských bádateľov 
vychádzal zo ~amozrcj rné ho predpokladu. že Slovensko bolo 
celé stáročia st1časťou Uhorska a túto včlenenosť hudobného 
diania na Íl zcmí dnešného Slovenska najlepšie vyjadruje aj 
skutočnost, že v macl'arčinc niet osobitného slovného ozna
čeni a na rozdiel medzi .. uhorským'· a .. maďarským ' · (leda 
v ~pôsobc adjekt íva .. magyarországi" - namiesto .. magyar" ) . 
V určitom pozi tivistickom štádiu vývoja hudobnovedného bá
dania nebola regionálna. národná a európska koncepcia dej ín 
na toľko manifcstná, že by bola ncutralizovala vecnosť a vý
s lcdkovosť vedeckých prác nielen Or lových. ale aj maďarské
ho bádateľa Ota Gombosiho. Bcnccho Szabolcsiho a iných. 
Do nástupu domácej muzikologickej aktivity existoval i tu po
pri sebe a nic vo vzájomnom konflikte vedecké záujmy čes
kých a maďarských bädat cľov. hoci boli rôzne nasmerované. 
Tretia koncepcia sa objavila až v 40-tych rokoch ná~ho storo
čia. keď pri~ l i František Zagiba a Konštantín Hudec so svojími 
snahami o prvé syntetické dej iny slovenskej hudby. Európsky 
kontext bol v prácach oboch bádateľov uvcdomovaný.a akcep
tovaný. ba u lludecn nj kontext čes ko-slovenský; prvoradým 
rozdielom v porovnaní s prácami českých a maďarských báda
tcl'ov bol teoreticky málo zdôvodi\ovaný. ale via fact i sledova
ný predpoklad takého bohatstva domäcich autentických reál ií. 
že možno o dej inách slovenskej hudby hovoril od počiat kov 
našich dej ín až po súčasnosť. že dominantné postavenie majú 
dejiny slovenskej hudby. ktoré sú dopliíované dej inami hudby 
na Slovcn~ku. hudby európskej, nemeckej. maďarskej . 

Príchod prof. Kresiínka na Slovensko znamenal pre hudob
novedné bádania a to menovite aj pre hudobnohistOrickú prá
cu zásadný prínos. Ako pracovník M atice slovenskej sa zača l 
intenzívne zaoberať dejinami slovenského národného obrode
nia v hudbe a počiatkami národnej hudobnej kultúry Slovákov 
v 19. a 20. st oročí. V Matici slovenskej mal na to dost atočný 
Stlbor neprebádaných prameňov . Krcs{lllkova s t ať do Dejín slo
venskej hudby vydaných v SA V roku 1957 vznikla íce ne
~kôr . ale na zá klade näčrt ov. výpiskov a záznamov vzniklých 
v 40-tych rokoch počas jeho pôsobenia v M atici slovenskej . 
Druhým Krcsänkovým zásadným prínosom k protrahovaniu 
dej innej kontinuity slovenskej hudby do najstarších dôb boli 
jeho hudobnofolkloristické skúmania na základe Slovenských 
spevov a Plickovcj rukopisnej zbierky slovenských ľudových 
pit:sní ulože nej v M atici slovenskej . V enormnej manuälncj 
práci s Plickovou zbierkou získal Kresánek podkladové po
znatky pre vznik dicla,Siovcnská J'udová piescií zo stanoviska 
hudobného ( 1951) , v ktorom štrukturálnou analýzou dokázal 
prítomnosť slovenského ľudového hudobného prejavu od naj
starších čias až po súčasnosť , v súbore zozbieraných ľudo'<:ých 
piesní obsahujúcu nánosy rôznych štýlových vrstiev (rol'níckcj 
kultúry blfzkcj susedným slovanským národom. kultúry 
pastierskej, zboj níckej. štýlovej vrstvy ovplyvnenej harmonic
kým myslen ím. novouhorskcj ) . Tak sa zrodi l pravdepodobný 
vývinový sled slovenskej l'udovcj piesne a akademické vydanie 
Dejín slovenskej hudby cicl'avedomc začlenilo aj state o rôz
nych štýlových vrstväch J'udovcj piesne. V súčasnosti pripravo
vané Dej iny hudobnej kultúry na Slovensku už takto nepostu
pujú, asi preto. že pravdepodobný vývinový rad J'udových 
hudobnýc,h štýlov nepovažujú autori za historický prameň , 

pok iaľ nic j e dobovo zaznamenaný, a obdobne ako ostatné 
európske hudobné dejepisectvo J'udovú hudbu nezahŕňajú do 
dejín hudby. Dej iny hudby sa tak znova stávajú pre nás deji
nami hudby umelej , hoci medzi charakteristické metodologic
ké črty sť1časného hudobného dej cpiscctva v zásade zahrňuje
mc hudbu všetkých tried a spoločenských vrstiev, všetkých 
žánrov. Záujem rakúskej hudobnohistorickej školy o naše hu
dobné dejiny som ani nespomenul , pretože bol pomerne málo 
prezentný a dodnes sa prejavuje buď. ako austroccntristický 
záujem, alebo ako s t1časť stredoeurópskych historických štú
dií, ako súčasť hudby Východu (Musik des Ostcns), čo napo
kon je pohľad viac západoeurópsky než rakúsky. Prvé výraz
nej šie konfrontácie o prfslušnosti hudobného dedičstva na na
šom území sa uskutočnili až v 50-tych a 60-tych rokoch medzi 
slovenskými a maďarskými bádatcl'mi . Maďarsk á hudobnohis
torická škola bola ovcl'a početnejšia , disponovala v tom čase 
už značným J'udským odborným potenciálom , uvedomovala si 
nevyhnutnost' hľadať svoje hudobnokultúrnc dejiny aj mimo 

hraníc trianonského Maďarska v dôsledku čoho sa dosta lo 
územie Slovenska a Sedmohradska do jej pozornosti. Bolo by 
nezmyselné a nevcdecké popierať súvislost' hudobných dejín 
Slovenska s dejinami národov Uhorska rovnako. ako je ncvc
dccké a nacional istické, považovať všetko hudobné dianie na 
území Slovenska za súčasť dejín len slovenskej , len maďar~kcj 
alebo nemeckej hudby. Základná východisková orientácia 
stredoeurópskeho hudobného dcjcpiscctva musí počítať s tým, 
že kategórie národnej hudby, ktoré sa formoval i v romantizme 
19. s toročia, nemožno prenášať na predchádzajúce obdobia. 
Určité t laky sa vyhrotili okolo spoločného európskeho umenia 
(ako bol napríklad gregoriánsky chorál a jeho uhorské modifi
kácie , rôzne štýly polyfónnej hudby a i. ) a okolo národne 
zmiešaných pamiatok (napr. zbierok tancov a piesní, ktoré 
vznikal i z tlžitkových cicl'ov a ncrozozmívali národnú identi tu 
ako dôležitý diskriminačný znak). Napokon práve vďaka 
tomu , že sa pred 19. storočím málo uvažovalo o wm , čo je 
národne kam príslušné. dochádzalo k zámene teri toriálneho 
označenia ,.hungarus", " hungaresca" za nacionálnu prísluš
nosť naj mä u maďarskej hudobnohistorickcj školy povojnové
ho obdobia. Maďa rskí kolegovia po druhej svetove j vo jne 
intenzi fikovali hudobnohistorický výskum a šli až po hranice 
konfrontácie s bádateľm i slovenskými. pokiaf sa títo ohra
dzovali proti maďarskej domcstikácii všetkého, čo sa len dalo. 
Situácia sa zmenila až v 70-tych a 80-tych rokoch, keď sa v hu
dobnohistorickom bádaní maďarských kolegov a sčast i aj 
u nás dostala k slovu nová generácia, ktorá bola nacionálne 
už menej militantná. T reba povedať , že aj z našej strany došlo 
k zmierneniu alergickosti na skutočnosť. že sa hudobné pa
miatky na (1zcmí Slovenska môžu stať predmetom bádania aj 
inonárodných muzikológov. Nacionalistické zvyšky v koncep
cii hudobného dejcpiscctva ustúpili v prospech koncepcie kul
t urologickej , kultúrnohistorickej. 

Povojnový vývoj slovenskej hudobnej vedy poznamenal 
prof. Kresánek aj tým spôsobom, že uprcdnost1'loval problémy 
systematickej hudobnej vedy. hoci sám hudobnohistorickú 
problematiku nikdy ncpodcelioval a dejiny hudby znamenite 
ovládal. Pre Kresänka sa historická metóda stala nástrojom 
na posudzovanie problémov systematickej hudobnej vedy. 
Tým sú charakteristické jeho práce z oblasti bádania huclobno
folkloristického. alebo aj výskumu sociá lnej funkcie hudby. 
Kresánek sa v nemalej miere venoval otázkam hudobnej psy
chológie, čo možno doložil priestorom, ktorý venoval tej to 
problematike v knihe Úvod do systematiky hudobnej vedy 
( 1980). V tej istej knihe stojí za povšimnutie, kofko miesta 
a pozornosti venoval aj otázkam hudobnej estetiky. Musím sa 
pozas t aviť pri tej to knihe ešte preto. že jej vydanie nic je to
tožné s dátllmom vzniku textu. Zäklad týchto textov začal 

prof. Krcsänck prednášať v polovici 50-tych rokov. keď po 
smrti prof. dr . Konštant ína Hudeca prevzal (1lohu vedúceho 
učiteľa muzikológie na FFUK v Bratislave. Po vyložene histo
r icky orientovaných prednáškach prof. Hudeca (hudobná folk
loristika, hoci ju prednášal. nebola jeho .. silnou stránkou") 
prišiel pedagóg, ktorý na úrovni medzivojnovej muzikológie 
n ačrtol svojim žiakom celé pole hudobnej vedy, jej historirkú 
i systematickú čast' . Doslova novým dejstvom tejto problema
tiky j e vydanie práce Oskára Elschcka Hudobná veda súčas
nosti ( 1984). M edzi vydaním oboch prác je teda len štvorročný 
rozdie l. ale rozdiel časovej genézy a teda aj koncepcie. zužit
kovania znalostí svetovej litcratt1ry je vyše dvadsaťročný. 

V Krcsánkovej koncepci i hudobnej vedy sa oveľa intenzívnej 
šic premiet la česk á muzikologickä škola mcd7ivojnového ob
dobia než v priamom pôsobení Dobroslava Orla. K resánek 
okrem osobnostného prínosu sa zaradil do slovenskej muziko
lógie ako žiak Otakara Z icha, Josefa Huttcra . Zdenka Nejed
lého. Jána Mukafovského a samozrejme sa v jeho koncepcii 
hudobnej vedy uplatni l aj odraz európskeho muzikologického 
vývinu medzivoj nového obdobia. E lschckova syntéza ešte 
vlastne nic je vydaná úplne. Druhá kniha o hudobnej vede sú
časnosti Metódy hudobnej vedy je v stave zrodu. Aj Elschck 
má svoje vedecké podhubie a to je už oveľa súčasnejšie. je 
syntézou hlavných muzikologických škôl Európy a ostatného 
sve ta. veď sa v nej premietajú ok rem tradičn ých zemí muzika
logického bádania. ilkO je napríklad nemecká škola, aj výsled
ky hudobnej vedy soviet ·kej i hudobnej vedy na americkom 
kontinente. ktorý sa stal po druhej ~vetovej vojne .. novým sve
tom" hudby. 

V tejto atmosfére a celostnom rämcovaní hudobnej vedy sa 
začali u nás rozvíja t' aj niektoré eli ciplíny systematickej hu
dobnej vedy. V oblasti hudobnej teórie a estetiky časove prvý 
vstúpil prof. Oto Ferenczy, ktorý v s(lborc prednášok z hudob
nej teórie, estetiky, hudobnej analýzy zapôsobil metodicky na 
viacerých svojich žiakov. Hlásim sa k tomuto vplyvu. Vďaka 
prof. Fcrcnczymu a prof. K rcsánkovi som využil napríklad 
v mojej knihe Formy a druhy hudobného umenia kombináciu 
systematického aspektu s dejinným vývinom jednotlivých 
hudobných druhov. Mi roslav Fi l ip vďaka novej metodológi i , 
ktorá sa vyvíjala aj mimo tradičnej hudobnej vedy, napríklad 
v prírodných vedách. započa l s originálnymi hudobnoteorctic
kými štúdiami i s bádaním hudobnoakustickým. Hudobno
estetické práce Eugena Sirnúnka vznikali na báze podnetov 
súčasnej filozo fickej estetiky. Peter Falt in urobi l vážne kroky 
v oblasti hudobnej sémantiky a v experimentálnej hudobnej 
psychológi i. Eugen Suchol'í prispel k učeniu o harmónii chýba
j úcou časťou v tej to disciplíne a to knihou Akordika od troj 
zvuku po dvanásťzvuk ( 1979) , pozornost' na teóriu hudobnej 
sociológie u nás upriamila ka ndidátska dizertácia Ladislava 
Mokrého Základy hudobnej sociológie (1965), nemožno nc
spomcnút' aj niektoré konkrétne sociometrické práce M etodic
kého kabinetu Csl. rozhlasu a Výskumného ústavu kultúry. 
Vďaka Vysokej škole pedagogickej a j estvujúcim pedagogic
kým fakultám sa začal i skúmať nielen dejiny hudobnej výcho
vy, ale aj niektoré aktuálne otázky hudobnodidaktické a meto
dické. V našej verejnosti ostala ešte ncdocencnä práca v oblas
ti organológic a hudobného múzejníctva. Založenie Zbierky 
hudobných nástrojov v hudobnom oddelení H istorického 
ústavu Slovenského národného múzea znamená nielen pre na
šu kultúru č i n vykonaný v hodine dvanástej, ale reprezentuje 
aj v medzinárodných reláciách povšimnutiahodnú kolekciu. 

Extcnzifikácia a špecializácia slovenskej hudobnej vedy je 
reálnym faktom. M áme prácu napríklad aj o teórii fi lmovej 
hudby, vydávame, aj keď s určit ými problémami odbytu a pro
pagácie, pramene k dejinám slovenskej hudby, rozvíja sa aj 
toľko potrebná hudobnä regionalistika. Vďaka hudobnému 

oddeleniu Historického ústavu SNM sa pro fesionálne rozvíja 
hudobné múzejníctvo. súpis a evidencia hudobných pamiatok. 
ochrana hudobných rukopisov a už spomínaná zbierka hudob
ných n{tstrojov. Uznanie a úctu si zasluhuj ú ojedinelí bádit te
l ia, ktorí pôsobia ako ,,vysunutí" pracovníci mimo vedeckých 
pracovísk a centier alebo na pracoviskách, kde sa od nich 
nepožaduje muzikologická präca. cmožno nespomenúť 

vzrast a skvalitňovan ie práce rôznych inšti túcií , kde sa začína 
rozvíjať hudobnovedná práca. Tým získava teritoriálna rozlo
žitosť hudobnej vedy na Slovensku novú dimenziu. Zvláštnu 
zmienku si v tejto súvislosti zasluhuje práca bádateľov v Matici 
slovenskej a vydávanie zborníka Hudobný archív, práca L ite
rárneho a hudobného múzea v 13anskej Bystrici , práca Zápa
doslovenského mť1zca v Trnave. práca katedier hudobnej 
výchovy na našich pedagogických fakultách. 

Zdá sa však , že muzikologický výskum na Slovensku má 
ešte stále dve, resp. tri dominujúce vlastivcdne orientované 
disciplíny a to je výskum dejín hudby na Slovensku, výskum 
fudovcj hudobnej tradície a výskum súčasnej hudobnej tvorby 
a hudobnej kultúry. T akúto štruktúru má aj muzikologické 
pracovisko v Slovenskej akadémii vied. ktoré v nej pôsobí od 
roku L95 L, od roku 1973 ako sekcia v Umenovednom (, tave 
SA V. T oto pracovisko poskytlo našej vede a spoločnost i uce
lený obraz dejín slovenskej hudby vydan ím práce Dejiny slo
venskej hudby ( 1957) a pripravovaným a sčasti už realizova
ným projektom Dejín hudobnej kultúry na Sloven ku. Tu sa 
uskutočnil zatiaľ najrozsiahlejší terénny dokumentačný 
výskum a zber ľudových piesní , ľudových muzík, l'udo~ých 
hudobných nástrojov a ľudových tancov. Pracovisko prispelo 
početn ými štúdiami a niekoľkými knižnými publikáciami k po
znaniu Stlčasncj slovenskej hudobnej kultúry a skladateľskej 

tvorby. Rozvíjalo metodológiu hudobnej vedy na báze súčas

ných nárokov kladených na vedu, na spoločenské vedy a vedy 
o umení zvlášť . Svojími výstupmi , podobne ako ďa lš ie muzi
kologické a hudobnopedagogické zariadenia, zasiahlo do kul
túrnej pol itiky a do umeleckej praxe teoretickými článkami , 

aktuálnymi publicist ickými príspevkami , formou pomoci jed
notlivým inštitúciám (napríklad SĽUK-u , Osvetovému ústavu 
a pod.) i priamou osobnou aktivitou v umeleckých zväzoch 
a pod. 

Otázku. čo by sa dalo z l epšiť v práci našich muzikologických 
pracovísk , možno zodpovedať takto: 

l . Umenovedný ústav SA V by mohol zvýš i ť koord inačnú 

funkciu za predpokladu , že najdôležitejšie pracovné kapacity 
rôznych inšti túcií budú ochotné sa nielen deklaratívne, ale 
fakticky zúčastňovať na riešení plánovaných úloh. 

2. Prostredníctvom SA V by bolo možné zvýšiť efek t ívnosť 

vedeckej spolupráce s muzikologickými pracoviskami akadé
mií vied socialistických kraj ín. Zefektívnenie medzinárodnej 
spolupráce by sa malo týkať aj ostatných hudobnovedných 
resp. hudobnopcdagogických inštitúcií. 

3. V disciplínach, v ktorých sa u nás výskumne nepracuje, 
možno zabezpeči ť sledovanie výsledkov zah raničných bitdatcľ

ských centier a zabezpeči ť pre našu vedu aspoň tzv. aktívny 
transfer . 

4. Pracovisko SA V , ale i Zväz slovenských sk ladat eľov 
a koncertných umelcov, prípadne i ďalšie pracoviská, by mal i 
zlepši ť spoluprácu s bra tskými pracoviskami v českých ze
miach. 

5. Základný výskum v oblasti teórie hudobnej výchovy by 
mali uskutočiíovat' K atedry hudobnej výchovy pedagogických 
fakú lt, Výskumný ústav pedagogický, prípadne Ústav experi
mentálnej pedagogiky SA V . 

6. Psychologický výskum by bolo treba podporovať na Vý
skumnom a záznamovom centre VSMU v spolupráci s inými 
potenciálnymi bädat cľskými kapaci tami aspoň so zameraním 
na pcclopsychológiu , psychológiu hudobnej výchovy a niekto
ré problémy apcrccpcic. 

7. Hudobnosociologický výskum by sa mal in iciovať na pra
coviskách. ktoré ku sociológi i kultúry majú vzťah. Ide menovi
te o Výskumný tlstav kultúry a o Metodický kabinet Csl. roz
hlasu v Br<1tislave. 

8. Otázkami teórie hudobnej kritiky a vzťahmn hudobnej 
vedy k aktuálnym problémom hudobnej praxe a ku kultúrnej 
politike by sa mal zaoberať ú tav umeleckej kritiky a divadel
nej dokumentácie. 

9. Výskum v oblasti žánrov populárnej hudby je zatial' ne
pokrytý a považujem to za akútne manko. Ľudský potenciál 
v tejto oblasti už jestvuje a bolo by potrebné v organizačných 
rovinách rozhodnúť o osnove tej to sféry čo najskôr. 

Osobitnú kapitolu problémov hudobnej vedy tvorí oblasť 
vedeckej výchovy. Viičši na súčasných analýz sa zhoduje v tom, 
že najpá lč ivejšie problémy sú vo vysokoškolskej príprave, 
v jej po1íatí a vo vzťahu k nej. M áme tu určitý dual izmu (na
príklad FFUK a VSMU), ktorý by sa dal zefek tívn iť a raciona
lizovať. Maturantom chýba stredoškolské hudobné vzdelanie, 
absolventom konzervatória chýba všeobecný gymnaziálny roz
hl'ad. Pomerne značný počet absolventov hudobnej vedy od 
oslobodenia sa ncprcmieta dos! výrazne v rozvoji hudobno
vedného bádania. Málo sku točne zdatných uchädzačov je pri 
konkurzoch na vedeckú ašpirantúru a na štud ij né pobyty. 
M ožnosti št udovať aspoň urči t ú dobu na zah ran ičných vyso.
kých školách sa v našom odbore takmer nevyskytujú. 

Na záver by som rád konštatoval, že na súčasnú hudobnú 
vedu dol iehaj ú dva trendy: l . Potreba výraznejšej metodolo
gickej inovácie pramcniaccj z intcgratívnych procesov vedy, 
rozvoja vedy ako takej , ako aj z problémov rozvoja ďa l ších 
muzikologických špecializácií. 2. Potreba stupňovania spo
ločenskej úči n nosti hudobnej vedy a jej účasti na formovaní 
hudobnej kult(u-y. Nevieme sa začleniť do česko-slovenskej 

vedeckej spolupráce a zdá sa, že t. č. máme viac výsledkov 
v spoločnej edícii prameňov s Maďarskou akadémiou vied , 
než s českými pracoviskami. cmáme muzikologický časopis
nahrädzaj ú ho zborníky SA V a iných inštitúcií. Súčasne sa 
však nni ncpokúšamc pren i k nllť aspoň nickol'kými štúdiami clo 
časopisu CSA V Hudcbní včela. 

Zdá sa, že nevieme nabra ť nový dych pre ďalší rozvoj 
hudobnej vedy. pre ďalší rozvoj špccial izäcic a pracovnej inte
grácie. V súčasnom stave pomcrncj izolovanosti práce jednot
livé pracoviská ncvyužívaj (l ani tie možnost i in tcgräcic síl, 
ktoré by možné boli. Doterajšia prezentácia domácich výsled
kov bádania j e chvályhodná, ale nespÍňa v plnom rozsahu po
trebu začlenenia sa do medzinárodnej deľby práce. Sme malý 
národ, resp. dva malé národy. Musíme nájsť lepšie formy vzá
jomnej spolupráce a správne sa zorientovať v ak tuálnych me
dzinárodných možnostiach hudobnej vedy a v rámci nich zistiť 
naše možnosti uplatnenia. Skutočná kva li fikovanost', usilov- HŽ 
nost' a múdra organizačná práca môže byť našimi šancami . 


