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Snímka V. Kassay 

Ak chceme pochopiť prítom
nosť, musíme poznať minulosť. 
Ak si dnes chceme hovoriť prav
du, musíme poznať aj nepravdu. 
Len tak môžeme nájsť cestu do 
budúcnosti, ktorá by mala byť 
zmysluplnou premenou pozna
ného na kvalitu činov. Zverejne
ním správy rehabilitačnej komi
sie z rokov 1968/69 a výňatkov 
z hlavného referátu zo IV. zjaz
du Zväzu slovenských skladate
ľov (str. 10-11) chceme najmä 
mladšej generácii sprístupniť 
základné materiály, ktoré cha
rakterizujú osudovosť historic
kého vyvoja daného obdobia aj 
v oblasti hudobnej kultúry. 

R. 

Ako d'a ej v hudobnom školstve 
Hoci výsledky československého hudobného školstva všetkých stupňov 

aeboli v minulosti vždy zanedbateľné, ukazuje sa teraz pri dôkladnejšej 
analýze, že aj v tejto oblasti bude čo naprávať, prehodnotiť, vylepšiť. Keď
te budúcnosť hudobnej kultúry spočíva vo veľkej miere na kvalite hudob
aého školstva, chceme tejto problematike na stránkach nášho časopisu 
Yenovať dostatočný priestor. Po rozhovore s novým riaditeľom Konzerva
tória v Bratislave (UŽ 6/90) uverejňujeme o. i. aj rozhovory s reprezentant
Ili vysokého hudobného školstva v Bratislave. 

PERSPEKTÍVY 
HUDOBNEJ 
FAKUL1Y 
VŠMU 

O budúcnosti hudby na Vysokej škole mú· 
zických umeni sa pedagógovia i študenti Hu
dobnej fakulty už dávno intenzívne zamýšl'a
jú. Ich želania, plány, sny nadobudli v uply-
1Uiých týždňoch konkrétne formy. O čo ide? 
- sme sa spýta li dekana H F VŠMU, doc. dr. 
RUDOLFA BREJKU, CSc. 

- Rád by som zdô raznil silné sebauvedo
movacie tende ncie na Hudobnej fa kulte, 
ktorých konkrétnym preiavom sa sta l návrh 
na rozdelenie te rajšej VSM U, zastrešujúcej 
d1e fakulty: hudo bnú a divadelnú . Z myslo m 
tohto návrhu je vytvoriť samostatnú hudo bnú 
I}IOkú školu s dvoma fa kultami - hudo bno u 
a tanečnou (do te raz existovala iba tanečná 
katedra v rámci Hudo bnej faku lt y). Priro
dzene, táto skutočnost' by sa mala o dzrkadlii 
ap· budúcom názve školy. 

Táto požadovaná zmena nesporne pred 
pokladá zložité schval'ovacie procesy a orga
llilatné operácie ... 

-Na Hudobnej fakulté prebehlo už p rvé 
kolo: dočasná akademická rada (ako najvyšš í 
01gán fakulty) posúdil a a schválila návrh , vy
hotovený osobitnou ko misio u . Za jeho rea li
!Xiu sa vyslovila drvivá väčšina pedagógov, 
lludentov a zamestnancov Hudobnej fa kul 
~- Máme tiež súhlasné stanoviská mnohých 

vynikajúcich umelcov, napríklad Má rie Kišo
ňovcj-Hubovej . E ugena SuchoJ)a, Ladislava 
Slováka , Bo hdana Warcha la, Il ju Zeljenku , 
Pe tra Michalicu a ďalších . Náš návrh podpo
rili aj kolegovia z pražskej AMU, Slovenská 
hudobná únia , kolegovia z ko nzerva tó rií. 
Tento vzácny súzvu k je podľa môj ho názoru 
presvedčivým dô kazom to ho, že ide o správ
nu vec. O našej iniciatíve sme už informovali 
Ministerstvo ško lstva. mlád eže a te lesnej vý
chovy. Pravda, musia sa k nej vyjadriť všetky 
zúčast nené stra ny, zastLl pené v cc loškolskcj 
dočasnej a kademickej rade. 

Ako sa stavia Divadelná fakulta k vášmu 
návrhu? 

- Zat i aľ svoj postoj artikulova li jej zástup
covia tak , že nevid ia dôvod na rozde le nie 
ško ly a naše argume nty nepovažujú za dosta
čujúce. Podľa nich noYý vysokoškolský zá- 
ko n v budúcnost i umožní väčšiu samo sta t
nosť fakú lt , ktoré sa dostanú aj do oovcj po-

zícic voči rekto rátu. Pod ľa nás by ma lo ís ť 
nielen o auto nó miu de facto. a le aj d e jure, 
pretože právna subjektivi ta prispe je k väčšej 
pružnosti (o dbt'1ran ie dvojst upňovosti riade
nia, priame kon ta kty so zahraničím . zníženie 
stavu administratívy a pod. ) . 

Nie j e samostatná škola ekonomicky nároč
nejšia, čo v súčasnosti nie je nijako prít'ažli
vé? 

- Na prvý pohľad to vyzerá tak , ale vstup
ná eko nomická expert íza, ktorú sme vykona
li , dokume ntuje. že zatia l' by sme vyst ači l i 

s do terajším rozpočtom aj v prípade naštar
tovania samostatne j hudo bnej vysokej ško ly. 

Akým spôsobom sa zmeni vnútorná štruk
túra terajšej Hudobnej fakulty po osamostat
neni, ako sa zmenia , resp. rozš íria študijné 
plány, jednotlivé odbory? 

- Aj naša ško la musí reagovať na nové 
sk utočnosti , naj mä zriaďovaním nových štu
d ijných odborov a zame raní. Myslím p redo
všetkým na oblasť dl ho obchádzanej cirkev
nej hud by, ďalej uvažujeme o hudobnej ré
žii , muzikále, manažérstve atď .. takže spolu 
s myšlienkou osamostatne nia ide ruka v ruke 
aj ko ncepcia rozvoja samostatnej vysokej 
ško ly, kde počítame so zásadnými zme nami. 
C hýba ná m aj študentský o rcheste r . zbo r. 
Myslím si, že osamostatnenie ško ly bude vý
razno u motiváciou , stimulom , p ri aznivým 
pre štude ntov i pedagógov ško ly. 

Vami vymenované iniciatívy však nie sú fi. 
nančne nenáročné. 

- Nebude sa vše tko zavádzal' hneď . zo dňa 
na deň. Aj keby sme sa neosamosta tnil i, po
stup ne by došlo k rozvoju, k rozšíren iu fa ku l
ty. Ministe rstvo ne môže p rcdpokl ad ai. že 
status quo b ude večný. Na spoločenskú ob
j ednávku v každom prípade budeme musict' 
reagovať. Protiargument eko no mickej ná roč
nosti perspektívne neobstojí, veď v budúc
nosti všetky školy musia rá tať s nárastom či n

no t i. C>a lcj: do nového vysokoškolské ho zá
ko na bude pojatá formula o samo fina ncova
n í. Pre určitú obl asť činnost i ško ly si vieme 
predstaviť vytvore nie samostatných fi nan
čných zd rojov. Myslím napríklad na vytvore
nie abonentných koncertov. pori ad anic špe
cializovaných seminárov, tvorbu scénickej 
hudby pre amaté rske ( neskô r i p rofesio nál
ne) divadelné súbory. myslím na ponuku rôz
nych projek tov. napríklad na pomoc rozvíja
júcej sa este tickej výchove na gymnáziách . 
ale aj na rozšírenie neustá le sa zvyšuj úceho 
záujmu o štt'1d iu m zah raničných študentov 

• 

u nás- tu sa naskytá prípadne aj možnost' za
loženia devízového konta. 

Zaujala ma vaša zmienka o plá ne založil' 
vlastný odbor pre cirkevnú hudbu. Povedala 
by som: konečne. Avšak práve vzhľadom mt 
42-ročnú umlčanosť tejto sféry sa vnucuje 
otázka, či b ude možné nájst' u nás kvalitných 
pedagógov nielen pre interpretáciu cirkevnej 
hudby, ale aj pre liturgiku , históriu cirkevnej 
hudby a pod. 

- Naše o tvára nie sa Európe spočíva ko n
krétne vo vyh ľadávan í takých partnerov, 
ktorí nám v začiatkoch pomôžu. Pre oblasť 
cirkevnej hudby môžeme preto využit' ko n
kré tnu ponuku z Rakúska - z Viedne alebo 
i z d ružobného mesta Grazu , kde tieto odbo
ry majú bohatú trad íciu . Uvažujeme o vysla
ní mladých ašpi rantov a asistentov na zahra
ničné ško ly- o ni budú v budúcnosti tvorit' zá
klad nových o ddelení u nás. 

Hovorili ste zatial' o príchode zahraničných 
študentov do Bratislavy. Ako chcete riešiť za
hraničné študijné možnosti pre vlastných po
slucháčov? 

- Aj tu sme už prešli od zámerov k činom . 
Najbližšie máme d o Rakúska. kde kyvadlo 
vou dopravou do Viedne, organizova no u mi
nisterstvom školstva, už vysielame skup inu 
študentov, ktorí obstá li aj v jazykových skúš
kach . Uvažuje me aj o spolupráci s vysokou 
školou v Grazi. Máme tiež uzavretú d ohodu 
na jed en dl hodobý štud ijný pobyt s vieden
sko u vysokou ško lo u , kto rý chceme obsadiť 
poslucháčkou p re odbor muzikálu . 

Spominali sme niekol'ko u nás doteraz málo 
frekventovaných odborov. Zdá sa mi , že exis
tujú ešte ďalšie zanedbávané špecializácie. 
V oblasti interpretácie myslím na za meranie 
na hudobnú avantgardu a na druhej strane na 
starí• hudbu , kde sa v budúcnosti už nemožno 
spoliehať na samoštúdium nadšencov, ako je 
tomu u nás doteraz. 

- To zrejme ukáže čas . Musíme vyrieši ť 
najprv to, čo je p re nás najdôležitejšie. Ne
vylučujem , že dôjde a j k to mu. Veď nic sme 
celko m bez trad ície - ex istuj e u nás Musica 
aeterna a ďalš ie podobné aktivity. T reba 
nájsi l'ud f. ktorí o ttliO obl asť prejavia zá
ujem. A k sa nájde vhodný partne r zo zahra
ničia , n ič nebráni rozvoj u aj tejto oblasti. 

Zaujíma ma študijný odbor hudobná teó
ria. V minulosti sa hovorilo o paralelite i kon
kurencii voči odboru (dnes už katedre) hu
dobnej vedy na FFUK. 

Pokračovanie na 4. strane 



VNÚTORNÝ 
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SUTAZI" 
Otvorený list Niny Kramárovej jednoznat

ne vyznieva ako obrana posli/ vedrícej Kon
certné/ro oddelenia Slovkoncertu. llk sa po
trebovala k problemmike svojej ini titrície -
a k svojmu miesili v nej - vysloviť, bolo by 
etickeji ie napfsať swnostamý materiál, bez 
zneul itia mena kritika. Tým, te vytrlrla m oje 
my.Wenky z kontexlll a vysvetľuje iclr .. osob
ným postojom" (i ked' odvolávajúc san a itr.~ti
tríciu)- v podstate namierila ostrie proti sebe. 

Objektívny názor ponec/rajme na illleli
genmélro čiwteľa, ktorý si lro iste vytvorí po
rovnwrfm oboclr materiálov. Nevnucujme mu 
nejaké osobné podtóny. 

Môj názor k problematike slovenské/ro in
terpretattrélro umenia je známy a jednoznač
ný. Publikujem /ro dl/ré roky pravidelne 
v dennej. odbomej tlači, v rozlrlase. v sril•is
losti s najrôwejifmi hudobnými produkciam i 
(recitály, prelrliadky, ILÍťtde, cyklické koncert
né produkcie, abonentné koncerty ... ). Slm•
koncertu som v niclr venovala mimoriadnu 
pozomosť (zvlá!ť v rozlrlase!?!). Posledný 
komplexnejif názor som prez.e/l{ovala l ' ob
Ifmom analytickom materiáli po Prehliadke 
mladýclr koncermýclr wneiCOI' l ' Trenčiwr 

skych Tepliciaclr /98() na ~llánkach /-lrulob
nélro l ivota. 

A ko vietci 1•ienre, slo1·enské koncermé 
umenie, tak ako celý tivot, preclrádza vývojo
vými peripetiami. lnštitrície srí povinné reago
vať na nové siwácie a adekl'átne iclr vkompo
novať do svojiclr dramawrgickýclr koncepciE. 
Je to otázka prrdno.1ti, aktutílnosti, nwnosti 
obhájenia dobré/ro mena takejto inititrície. 
Kaldý, kto dllrodobo sleduje tento proces. 
musí zaujať názor k perspektfl•e, neod1 •olávať 
sa na minulosť. Pripomeiíme si slm •á pána 
prezide/l(a Václava /lav/a: .. Nelime sríčas
nmt'ou , ale lmdrícnosťou ". A lrudba je ne
odmysliteľnou sríčast'ou livow. Teda dotýka 
sa to bytostne aj jej. 

Ak budem mať prflefit01ť (totii ak dowa
nem skutočne pozvanie tra wwrdania týclr ko
misí, ktoré Nina Kramárová uvádzala) , uv f
ltmr otvorený dialóg m edzi 1•Ietkými pozvaný
mi, k torE sa prakticky či teoreticky dl/ré roky 
zaoberajú slo l•enským koncertným umenfm. 
Fomw otvorené/ro lisw nepol'lržujem za 
adekvámu pri rieiení tejto problematiky. 

ETELA CÁRSKA 

Máte problém? 
POZNÁMKA 

- Zmeňte myslenie ... DVERE DO EURÓPY 
POOTVORENÉ ••• 

Pred necelým rokom som ~a za Stranu ; lo
body zúčastni l na X III. M edzinárodnom fc~
tivalc mládeže a študentstva v KĽDR . Ako 
veriaci ~om rcncktoval i na jeden L. bodov 
fcMivalového programu - návštevu improvi
t.ovancj bohoslužby v j edinom, nedávno 
a narýchlo postavcnom katolíckom chráme 
v ~cvc rncj Kórei. Keďže budova i navštívcné 
podujatie neslúžili inému, než rek lame na 
,.ľudské práva'· v podmienkach totalitného 
spoločcn~kého systému (v KĽDR nemajú je
diného vysvätcného kaiaza), nie koľko desia
tok kórejských žien a päť č lenov našej výpra
vy (medzi nimi katolfcky ka1az a biskup pra
voslávnej cirkvi) sme boli obklopení temer 
rovnakým množstvom novinárov, kamera
manov. osvetľovačov, zvukárov, atď. , a tď. 
Pýtate a, čo má toto všetko spoločné s hud
bou? Nuž okrem toho, že som naše kórejské 
~pol uvcriacc - na zák lade spoľahlivého pro
fc~ionálneho prednesu duchovných piesní -
podozrieval z členstva v niektorom popred
nom tamojšom vokálnom telese, zauj ímavá 
na celej prfhodc bola najtnä jej dohra v Bra
tislave. 

Naši kórejskí priatelia sa tak čini l i , že oh
ra.l modliaceho sa hudobného redaktora zo 
Slovenska sa prostredn íctvom televízneho 
vysielania dostal domov o n iekoľko dní skôr. 
ako jeho nosi teľ. A tak sa moj i kolegovia 
bezprostredne po pr íchode do redakcie zava
lili otázkami : Je 10 pravda, že si bol v kosto
le? Je totiž z toho veľký ... Naostatok som sa 
dozvedel. že po odvysielaní i nk riminačného 
~otu dostal jeden z tajomníkov ZSSKU zá
chva t spravodlivého hnevu a v rámci boja 
proti ópiu ľudstva sa iniciat ívne chopil úlohy 
kádrovníka, aby na pôde zväzu pustil paľbu 
z ťažkých zbraní: Kto ho tam vlastne vyslal? 
Veď je to provokácia ... a tak podobne. 
Toľko teda fest ivalová príhoda i s vefkou 

kódou. Dnes, po tak výraznej zmene dirigen
ta, členov orchestra a najmii hraného reper
toáru už pochopiteľne nie j e zaujfmavá. Do
ha predsa programovo diktuje menšej skupi 
ne našich spoluobčanov požiadavku zmeny 
myslenia . Mám teda vôbec právo asp01' na 
nemý (a div, ak sa v bratislavskom Vcčernfku 

(19. 3.) pod transparentným titulkom H ym-

BEZ TITULOV 
Podfa lnfonnácie tlačového stre

diska SND z 22. marca ~lenovla 
d etkých súborov Slovenského ná
rodného divadla schválili návrh ne
pouifvať v budúcnosti dtuly zaslú
i llý umelec a národný umelec. 

mas Svätému Otcovi dočílam , že onomu 
úradníkovi zväzu, wk an iciat ívne dhajúccrnu 
o čistolll moj ich myšl ienok a ~kutkov v duchu 
vedeckého svetonázoru, s tač i li iba tri mc;ia
cc na to, aby sa podieľal na dramaturgii a re
alizácii nahrávky plmnc vydávanej pri prílc-

l 

'l ' 

žitost i návštevy pápeža Jána Pavla ll .? Mám 
vôbec právo popustiť uzdu svojej fantázie 
a predstaviť si nášho hrdinu, ako trieli t.o 
tranfckej schôdze rovno do nahrávacieho 

štúdia Opusu, aby iniciatívne- veď ako i náč 
- skontroloval čistotu nahrávky pápežskej 
hymny? Asi nie. Doba potrebuje v~etky po
blúdené ovečky.,Aie predsa ... za ten svet sa 
totiž neviem zbaviť pred~tavy, čo by sa stalo, 
ak by predošlú total i tu nenahradila demokra
cia, ale čosi ešte horšie, čosi . čo spoznala Eu
rópa pred štyridsiatimi piatimi rokmi. Veď 
spoločenská požiadavka by bola navlas rov
naká: zmeňte myslenie ... 

JURAJ DÓSA 

Zd:i ,a. te hrall\la"~c ~nrllervatunurn chce de· 
fin iuvne uhr:ilit :.me mv~ u na ce>lll k ču najt:fl'kttv· 
nej\1emu vJdda\,IIIIU. Jednou/ prvych l a,tovuSe~. 
11:1/llaČUJUCICh ~Oil~letnej\le ohr)'Y tychto >n:t tCIII. 
hol aj trojdňový vukalny interpretačný kur7 amc-
1 id.ých 'pe vakov Barhury Mci\teiiiVt:J a Davida 
Bendcru . ~tur) '" U\~Uitlťmlnu púde ~~u ly' dňoch 
12.-1-1. marcu IWO. 

Je nuu1aj chvalyhudné. te !..nn/el vatôrium duka
Julo na nal,e pomery vcfm1 rýchlu 7urgan1zovat 
pnduJalle pre ~kolu pnnuJmen~um n1e hctnc a or
ganizačne náročné. V prichchu IO dní ml v.:fl.,nr)· 
'ej ponuky 1 iudncfa \lcdt:lhkéhn kmllcrvatória. 
., ktorým m1~a Skula v pn,lcdnnm uhduh1 nadvw7a· 
la priatehtvn (dulajmc. te 'a ča,um r<llvinic dn 
(llil\lddncJ ' pol uplaCI.').J.IhCtpcélla ,.;,etk\ pulrch· 
ne nál.:titll\li: ud vyheru frekventanlm . propaga· 
cic. honora wv. uhytuvania a mel ick}ch hu\t l at po 
\uhla\ nadriadeného organu - rKlhnru l,knbtva 

VmB. Pn po>lednc mc nov;mom' potd.enun kon
Stalujcme, te i hyrokraticky l,imd má ut. ako vid
nn. kratl,ic nohy! Za toto vl,ctkn \l knntcrvatónum 
za.,lužl pndč1arknutú .. jednotku". Ale .. Kcďte na 
chyhach ,a učíme, p01rimc ><l na vec iiJ z negatívnej 
\trúnky. PredovSetkým Je l,knda. te l,tudenll ncvy
utlll 1111 vymedzený ča> :1\fXlň tuk . ako IHl\ÍUJuci 
Skohtcha . Na IUtdicl nd tia kov. ne>Ú~trcdených 
a ča\to i vyruSují1cich (čo je na podohnych kurw<:h 
v zahran1čf ncmy~htcfne 1 ) >a Amcnčama >vojim 
pn;luchačom maxim:ilnc venoval i a kur7y konč1h 
i u dve hodiny nc;k{lr. :l:111f, rm aktfvnych uča>trll· 
koch hnln príliS haduť nc\l.u\enn>t ., tal.ymto >pú
;ohom pracc: holi aky~i .. uhanhcn1", 7akríknuu, 
málo priehnjní. či 7druvo dr7í, het amhíc1f vydolo
val 10 \Cha maximum. Di~kutubilný hol 1 výher 
tiakm1 pr ipravcných :i rif :r mu1ikálovych pic~n r. 
Zrejme tu zohrala ~voju mlu aJ ču~ová tie>e rí . At 
na pmlcdnu chv1fu ~a zauJcmCI dmvcdeli, te ~i ma
ju pripraviť nejakú ;íriu a prcdov~ctkým ovládal 
;l\ poň najznámcjl,f mu7ikálový repertoár. Nepri
pruve no'>t práve v tejtO ohlao, ti štude ntov hudohno
· rlramatlck<!ho odboru I><JUkuzuje aj na pnmýlcnu 
orientáciu týchto tiako' takmer výlučne na čino
herne! herectvo a nic . ako hol pôvodný zámer, na 
operetu u muzikál. Úalším handicapom pre našich 
poslucháčov bola ne7n:rln,t' angličtiny. l loci škola 
zabezpečila t lmočenie , r01hodne práve rečová ba
néra bola najväčšou prektižkou hczpro~tredného 
kontaktu a pružného reagovania (najmä, keď amc· 
rické muLikálové picMJe '>pievali úča~tnfci v ;,lovcn
činc!). 

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

MARTINA HANZELOVÁ 

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

Spev a hudba im je potešením 
Spev a hudba sú radostnou činnosťou , ale 

zároveň vážnou, cieľavedomou a sú>tavnou 
povinnosťou . Tento Komenského výrok sa 
stal skupine pedagógov mollom náročné ho 
experimentu s rozšíreným vyučovaním hu
dobnej výchovy. Tak. ako už jestvujú školy 
športové , matematické a jazykové . na zákla
de návrhu odboru školstva ONV v Ban~kej 
Bystrici, schváleného MSTv SSR v septembri 
1987, na Základnej škole na Kuzmányho uli 
ci v B . Bystrici - ako jedinej na Slovensku 
začalo rozšírené vyučovanie hudobnej vý
chovy. Už tretí rok ~a v uvedenej škole za 
spolupráce so susednou ĽSU otvára vždy 
j edna t rieda pre deti ~ určit ými hudobnými 
predpokladmi. 

Cieľom tohto špecifického vzdelávania je 
zintcnlÍvniť rozvoj hudobných ~chopno~t í 
a zručnost í žiakov, formovanie hudobných 
vedomostí a názorov, zefek tívnenie prípravy 
budúcich aktívnych hudobníkov. 

Garantom vyučovania je tím vyučujúcich 
z ka tedry hudobnej výchovy Pedagogickej 
fakulty v Banskej Bystrici. ktorí ~a pod vede
ním PhDr. Evy Lang~teinovcj , CSc. podujali 
vypracovať a aj rcali7ovať hudobnovýchovnú 
koncepciu. K ich tákladným úlohám patrí 
vypracovanie učebných plánov, osnov. tema
tických okruhov. obsahu. t.abczpečcni a me
todických materiálov. učebných pomôcok, 
ako i systematické sledovanie a i1odno1cnic 

výsledkov rozšíreného vyučovania hudobnej 
výchovy. Úrovcti amotného vyučovania ov
plyvtiujc schopná a svedomitá učiteľka 
Ľ. Fridmanová, ktorá zodpovedne plní ná
ročné požiadavky experimentu. 

O tom, že rozší rené vyučovanie hudobnej 
výchovy má zatiaľ predpokladaný priebeh 
i etapový výsledný efekt , svedčia nielen lová 
uznania mnohých hospituj úcich pedagogic
kých pracovníkov, umelcov, ale prcdovšc,!l· 
kým ~amotné vedomosti a schopnosti žiakov, 
ktoré sú na neporovnateľne vyššej kvantita
t!vncj a k va litatívnej úrovni . než u žiakov o -
tatných tried. 

Pre ilustráciu niekoľko údajov z obsahu 
doteraz real izovaného a žiakmi zvládnutého 
učiva l . a 2. ročníka: V prvom ročn íku -
61 piesní, z toho 15 detských hier a tancov; 
14 skladieb na počúva nie ; intonácia l ., 2., 3., 
5 .. 6. a 8. stupa'a durových stupníc s použitim 
re latívnej solmizácie; zápis počutých melo
dických motívov a tvorba rytmicko-melodic
kých štvortakt f v rámci uvedených stupňov; 
deklamácia i zápis rytmu zloženého zo š tvrťo
vých a osminových hodnôt ; improvizácia 
vlastného sprievodu na det kých hudobných 
nástrojoch; hra na zobcovej naute - motívy, 
piesne a sprievody potostávajúce z tónov c, 
c. g. a; .. . 

V druhom ročníku - 52 piesní. z toho 
7 opier a tancov, 4 kánony a 5 dvojh lasných 

piesní; 21 skladieb na počúvanie (prevažne 
v k lavírnej in terpretácii vyučujúcej); intoná
cia a sluchová analýza rozšfrená o 4. , 7., 
~podný 5., 6., 7. stupeň durovej stupnice; 
tvorba r-ytmicko-melodických osemtaktových 
hudobných viet . prfpadne i spolu s textom; 
hra na naute - predchádzajúci rozsah rozší
rený o tóny d, f, h ; ... 

Nic je. výnimkou. keď ~iaci sprevádzaj ú 
spev svoj ich spolužiakov ncnáročnc uprave
ným, ale i vlastným improvizovaným spr ievo
dom na klavíri , nautc, husliach, prípadne 
i viacerých náwojoch súčasne (každý je tot iž 
zárovc a' i žiakom ĽSU). Okrem in~trumen
tálneho sprievodu využívajú žiaci ade
kvátnu zna losť hry na ,.svojom" hudobnom 
nástroji i v prednese jednoduchých skladbi
čiek, čo veľmi vplýva na ich hudobné cítenie. 
lepšie chápanie výrazových prostriedkov 
hudby a poznávanie jednotl ivých hudobných 
nástrojov. 

Rozvoj hudobnosti výrazne ovpl yvňuje aj 
ystematické uplat ňovanie pohybových čin

ností - hier a tancov, ktoré evidentne rozví
jajú najmä rytmické cíten ie žiakov. 

K najvýznamnejším faktom rozšíreného 
vyučovan ia hudobnej výchovy patrí ak tívny 
a tvorivý prístup žiakov k učeniu , vzhľadom 
na rozmanité hudobné činnost i , formy, hravé 
postupy a variabi lné zostavy hodín . Vyučo

vací proces sa vyznačuje bezprostrednou 

spontánnosťou a radosťou z práce. Naprfklad 
na jednej z hodín obsahovo orien tovanej na 
.,hru na učiteľa", preukázali deti vo funkcii 
učiteľa (vystriedal sa temer každý) vera in
vencie, improvizácie. ktoré by bez náleži tých 
hudobných vedomo tf a zručností neboli 
možné. Obdivuhodné sú nielen ich hudobné 
schopnosti , ale i pracovné zanietenie, radosť, 
prekvapujúca disciplfna, vzájomná toleran
cia a celková atmosféra na vyučovaní. 

Žiaci radi predvádzajú svoje spevácke, in
terpretačné a tanečné schopno>ti i na rôz
nych kultúrnych podujatiach v škole i mimo 
nej , čo upevňuje vzájomné priateľst vo detí 
a priaznivo formuje žiacky kolektfv. 

K sviatočným chvíľam v triedach s rozšíre
ným vyučovanfm hudobnej výchovy patria 
neformálne stretnutia popredných hudob
ných osobno~tí a telies, na ktorých žiaci 
osobne poznávaj ú a diskutujú so známymi 
umelcami. 

Slová chvály odborníkov i samotných žia
kov na adresu novokoncipovanej rozšírenej 
hudobnej výchovy nielen zaväzujú, ale i po
vzbudzujú . Najväčším uznaním však bude 
pre všetkých aktívnych pracovníkov experi
mentu ~kutočno~ť. keď sa overený model 
rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy 
dostane čo najrýchlej'ic i na ďalšie ~koly. 

ELEONÓRA BARANOV Á 
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Čarovanie s hudbou 
Rozdávať radosť prostredn íctvom hudby 

patrí nesporne k veľkým da rom ducha . Ten, 
kto nim o plýva , môže povedať o se be, že ko
ketuje s múzami. K týmto vyvo leným šťas

tlivcom patri nesporne i J ifí Stivín, k to rý sa 
spolu s Moyzesovým kvartetom predstavil 
v rámci 3. abonentného koncertu - z cyklu 
pre Hudobnú mládež. Z programu sme sa 
dozvedeli hmlistý a rafinovane formulovaný 
zámer. Obrazy, do tyky a preme ny času , 
s podtitulom spoločná hra a improvizácia . 
Dozvedeli sme sa i to , že J . Stivín bude hrať 
na flaute a iných dychových nástrojoch 
a okrem toho , že bude mať i slovný komentár 
k tomuto konce rtu. Prirodzene, že nič ne tu
~iaci poslucháč odchovaný na tradičných 
koncertoch vlastne ne mohol vedieť , čo všet
ko sa za týmiJO informáciami skrýva. 

Prvá polovica programu bola v podstate 
tradičná . Po stručných a vtipných kome ntá
roch J. Stivfna nasledovala hudba. Najskôr 
Bocchcriniho Kvinteto pre zobcovú flautu 
a s láčikové kvarte to a vzápät í Flautové kvar
teto KV 285 W. A . Mozarta . V oboch prípa-

doéh sme bo li svedkami hravého . vtipného 
interpretačného výkladu hudby. Ľahkosť 
a samozrejtposť dominovala v každom oka
mihu. Záver prvej časti programu však už pa
tril kompozícii J . Stivfna s názvom Preme ny 
času . Tento titul auto r úsmevne uviedo l slo
vami. že skladba vznikla v rozpätí zme ny let
ného času na zimný. V podstate však ide 
o typ meditat ívnej sklad by, s kade nciami. 
akcentujúcimi impro vizáciu na flaute . Do 
hudby sa blahodárne vplietajú i prvky recesie 
(záchvaty kašľania . prerušované znením 
flauty, ,.zahrávanie" s témou Smetanovej 
Vltavy ... atď) . 

Druhá po lovica programu bola už v p ra
vom slova zmysle improvizáto rským kome n
tovaním fragme ntov die l J . S. Bacha, l. Zel
je nku, B. Ba rtóka, A . Vivaldiho ... Tieto 
vstupy J . Stivína tvorili vlastne voľné cezúry 
medzi jedno tlivými skladbami. 

Uzatvárali v procese doznievania predchá
dzajúcu hudobnú atmosfé ru a zároveň pri
pravovali poslucháča na vstup do nového hu
dobného sveta . T e nto spôsob načrel veľmi 

Jl!lcké sthi novské zátl§le. Snfmka archfv 

VENI: koncert novej hudby - ILUMINÁCIE ll 
V rámci cyklu Iluminácie , zameraného na 

prezentáciu medzižánrových tre ndov v hud
be, ktorého uspt>r iadateľom je O bKaSS III, 
uskutočni l sa koncom januára koncert skupi
ny VENI. 

Avízový program sľuboval v dobre pre
myslenej dramaturgickej zostave nejeden 
bombónik zo svetovej i domácej produkcie . 
Úvodná krátka sklad ba Sundance Kid was 
Beautiful - Addltional Music (prídavná hud
ba) k Wllsonovej hre A Letter for Queen Vic
toria (1974) pre 2 nauty, klarinet, 3 husle 
a violonfelo, ktorej auto rom je ame rický 
skladateľ M. Galasso (1949) bola spomedzi 
všetkých najjednoduchšia. Možno ju zaradiť 
do okruhu americkej min imal ( resp. repeti
tiv) music, pritom však k typove jednoduch
ším formám . Základný konštantne sa opaku
júci model s ro táciou tónov a stabilným ryt
mom v artikulácii p izzicato (non arco) , nad 
ktorým sa odvfja me lodická línia (unisono) 
v legate a glissande ( arco) , sú až prfliš primi
tívnym riešením. Skladba sa ta k pohybuje 
viac v rovine gýču , čím nepochybne bo la ľah
kým sústom pre poslucháčov. 

Výrazom a orientáciou na ňu nadviazalo 
dielo slove nského skladateľa P. Zagara 
(1961). Ešte veľa §kvŕn a prázdnoty pre sláf l
kové kvarteto, kto ré má však oveľa hlbší 
emocionálny podtext. Voľnú obsahovú súvis
losť možno nájsť vo veršoch R . Thá kura , 
z ktorých je odvodený jeho názov ("Ešte ve
ra škvfn a p rázdnoty mám v hfbke svojho 
srdca; neodháňaj ma kvôli nim a spár ich svo
jím ohňom" . ) 

V poradí treti zaznel Generalbass fOr kon
tinuierllche lnstrumente (basklarinet, violon
čelo) M. Kagela (1931). Skladba je súčasťou 

cyklu Program , ktorý pozostáva z ll k rát
kych samostatných čast í (sklad ie b), inte rpre
tovateľných aj nezávisle . Pri p rvom predve
dení (v budove Rozhlasu v Kolfne v roku 
1972) boli poslucháči rozdeleni do dvoch 
miestnosti a hudobníci prechádzali z jednej 
sály do d ruhej . Po odznení jednotlivých sú
čast í (skladieb) pre rôzne inštru mentá lne 
i vokálne obsade nie prebiehala d iskusia 

J . Hudlik 

s o becenstvom, čo tvo rilo dô ležitú súčasť 
cyklu. Počas týchto d iskusii sa na te levíznych 
obrazovkách, umiestnených v oboch miest
nostiach, vysielala buď v minulosti alebo ešte 
len v budúcnosti koncertne realizovaná 
skladba tohto cyklu- vzniká tak akýsi obrov
ský kánon medzi minulým , súčasným i budú
cim dejom. Gene ralbass na tomto koncerte 
samostatne uvedený nadobudol samozrejme 
inú funkciu (v rykie je v po rad í piaty) - bo l 
akoby krátkou trúchlivou predtuchou, ničfm 
(ani počas znenia, ani po odznení) ne kome n
tovanou. 

Tvorivá koncepcia P. Szymanského (1954) 
(v mnohom podobná s G odárovou) je odra
zom . riešenia vzťahu hudobnej súčasnosti 
a minulosti, ale aj nekonvenčného prístupu 
k časopriestorovým re láciám a problému tek
toniky v kompozícii. IO kusov pre sláčikové 
trlo pozostáva zo zdanlivo nesúrodých, 
v priesto re ( lineárnom) rozlože ných prvkov 
(motívov, tém , tvarov) , ktoré po istej dobe 
začínajú nadobúdať zmysel. 

Wallingerovo kvarteto v Bratislave 
Kruh priateľov českej kultúry pripravil 

v rámci svojich podujatí koncer t , v rámci 
ktorého sa predstavili čle novia Wallingerov
ho kvarteta z B rna a sólista Janáčkovej ope
ry, basista R ichard Novák. Napriek mladé
mu veku hráčov kvarteta te leso pôsobilo 
ako celok veľmi vyrovnane, technicky a výra
zovo zohrato , preto v úvode spome niem nie
koľko informácii z ich hudobného curriculum 
vitae . 

Wallingerovo kvarteto má za sebou štvor
ročnú existenciu , kto rej počiatky siahajú 
k hodinám komornej hr~ na brnenskom kon
zervató riu v triede R . Sťastného. Sólistické 
kvality jednotlivých členov kvarteta dokladá 
niekoľko cenných úspechov na domácich sú
ťažiach . Okrem M. Kováta, ktorý už absol
voval a pôsobí v Štátnej filharmónii Brno , sú 
ostatní hráči poslucháčmi J amu: P. Wailinger 
(1. husie) je v druhom ročn íku , Jan Vašta 
(2. husie) je poslucháčom tretieho ročn íka 
a J. Špaček (violončelo) popri štúdiu pôso bí 

aj v brnenskej filharmóni i. Teleso je komor
ným súborom Štátnej filha rmónie Brno . 

Wallingerovo kvarte to zaujalo prvýkrát na 
súťaži v Beethovenovom Hradci v roku 1987, 
o rok neskôr na Medzinárodnej súťaži Praž
ská ja r 1988 získalo Cestné uznanie . Komor
nú hru si členovia zdokonaľoval i pod vede
nim Lubomíra Kosteckého zo Smetanovho 
kvarte ta v Hudebním studiu CHF. 

Na svojom prvom bratislavskom vystúpe ni 
sa súbor predstavil programom z die l 
J. Brahmsa, A. Dvotáka a l. Hurníka . 
V Bra hmsovom 2. s láčikovom kvartete op. 
Sl a Dvofákovom Sláčikovom kvartete 
G dur op . 106 sa je ho výkon vyznačoval za
nietením, príznačným najmä pre mladých 
umelcov. Výkon kvarteta v jednotlivých 
skladbách charak terizoval plnokrvný muzi
kantský zápal, zmysel pre romantický výraz, 
vrúcna kantabiinosť spevných línii i drama
t ickosť rýchlych čast í. V Brahmsovi zaujala 
predovšetkým 2. časť (Andante moderato), 

Kanadská skladateľka A. Cameron (1963) 
je u nás zatiaľ neznáma. Študovala u českého 
e migranta (exula nta) R . Komorousa a pôso
bila ako klaviristka i hráčka na bicfch vo viace
rých rockových kapelách . Na základe jedinej 
počutej skladby The Chamber of Statues pre 
basklarinet, lesný roh, husle, kontrabas, 
klavír a bicie možno predpokladať, že aj keď 
živnou pôdou jej je americká minima! a repe
titiv music (tiež rocková sfé ra) auto rka sa 
snaží o koncepciu , stavajúcu na o riginálnych 
nápadoch a mome ntoch pre kvapenia (ne lo
gické vpády, inštrumentačné i rytmické ,.ná
hodné" riešenia) . 

Slzy pre sláčikové trlo od českého skladate
ľa M . Smolku (1959) sú nosta lgickou sklad
bou , vybudovanou z jedného základného 
motívu (príbuzné ho ľudovým plačkám) tech
nikou kánonu. Perma nentné opa kovanie 
s detailnými zme nami sa postupne stáva na
iiehavejšfm - nakoniec dochádza k rezigná
cii , ale pocit strachu a neisto ty pretrváva aj 
po odzne ní skladby. 

The Viola In my Life pre violu a klavír 
(1970) od M. Feldmana (1926-1987) je typic
kou ukážkou jeho tvorby. Je to hudba ticha ; 
od abso lútna (pomičky) , až po osamote né , 
v pianisime znejúce tóny. 

Hudba pre R. Dupkalu (altsaxofón, bary
tónsaxofón, husle, viola, 2 violončelá, kontra
bas, el. gitara, basová gita ra, akordeón, 
2 syntetlzéry, vokál, tanček-ako recesia!) od 
M. Burlasa (1955) zaznela na koncerte vo 
svojej premiére až po desaťročí od svojho 
vzniku. Dôvodom boli technické , ale aj po li
tické problémy, a tak v dnešnej dobe aj vďa
ka skupine VE NI bola skladba konečne uve
dená (v preinštrume ntovanej podobe) . Mož
no ju s určitou dávkou zjednodušenia cha
rakterizovať ako hudbu pútavú , živú , 
v ktorej sa cez autorovu oso bnostnú prizmu 
odrážaj ú zúročené skúsenosti z minima!, re
petitiv music, ale aj z rockového a folkového 
žánru . 

Na záve r koncertu bola priam symbolicky 
zaradená skladba C h. lvesa (1874-1954) s ná
zvom The Unanswered Question, s dátumom 

·v kto rej dominovala precízna motivická prá
ca. Celý Brahms sa vyznačoval uvážlivým 
te mpovým riešením, bohatou dynamickou 
škálou a výbornou súhrou. Ďalším číslom bol 
cyklus piesni pre bas a s láčikové kvarte to od 
Ilju Hurnfka Saiomoun na texty Piesne pies
ní. Popredný sólista Janáčkovej o pe ry Ri
chard Nová k vyzdviho l prfznačnú črtu Hur
nfkovej vokálnej línie s citom pre neokiasi
cistické prvky, str iedmosť výrazových pro
striedkov a istú zámernú tklivosť , až nostal
giu v dotyku s poetikou piesní. Účinnou pod
po rou bol sólisto vi výkon kvarteta, ktoré ho 
party dop[ňali tonálnu zakotvenosť skladby, 
citlivo rezonovali v úsporných harmóniách 
a zvýraznili sýtou farebnosťou najmä temné 
nálady strednej čast i (Amabile) . Práve v tej
to piesni, v sprievodných partoch nastáva! 
akýsi "spomeiený to k" hudobnej maté rie , in
terpretačne vyjadre nej ako potlačená túžba, 
či ozvena vzd ialenej skutočnosti. Nástup 
agogicky vzrušených úsekov v strede plnil 
funkciu výrazového pro tipólu . Tretia Hurnf
kova pieseň čerpala v me lodickom i motivic
kom materiáli , okrem iného aj z vtáčích into
nácií. Na jednej strane to mohlo vyplývať 
z obsahu textu ("hrdiiččin hlas siyším .. . ") , 
a lebo z " vyššfch" potrieb dramaturgie vý-

hl boko do tvori vé ho sveta J . Stivína a o bna
žil bohatosť jeho hudo b(lých predstáv . Vzru
šujúce bo lo vciťovanie sa do slovenských idió
mov pred zaznením Zeljenkovej hudby. 
s ce lou ~kálou výrazových a technických 
efektov. kto ré ne ustá le p rekvapovali poslu
cháča a o bohacovali ho o zmysluplné hudo b
né zážitky. Moyzesovo kva rte to bolo J . Stiví
novi dôstojným partne rom a pravdu pove
di ac , bo la by veľká škoda. ke by sa v di alógoch 
nepokračovalo ďa lej . Skoda predovšetkým 
pre poslucháča. ktorý takýto d ruh in terpretá
cie spojený s improvizáto rským dotvára ním 
pot re buje . Približuje mu totiž interpre tovanú 
hudbu . osviežuje a do tvára jeho myslenie 
o hudbe. ba priam ho nabáda siahnu ť po hu
dobnom nástroj i a začať hra ť. tvoriť. muzicf
rovať . T á nákazlivá ľahkosť . s akou sa zabá
val J . Stivín s hudbou, jednoducho posmeľu

je - veď vše tko je ta k ľahké a jednoduché . 
No práve v tej detinskej hravosti je tajom
stvo veľkej inte rpretácie . pôvab tale ntu, je ho 
mladosť . Vráťme hudbe jej ča ro a prežfvaj 
mc spo lu s ňou tu božskú rozkoš z vytvára
nia . V take jto hudbe je duch s lobody. neu
stáleho rozhodovania . variability. spontá n
nosti. ale i krásy . 

IGOR BERGER 

vzniku 1908! Krátka (5 min .) skladba napriek 
dátu vzni ku pôsobí neobyčajne súčasne : osti
nátny basový pohyb v sláč ikovom kvartete 
v tónine G dur a nad ním v dychoch nepo
chopiteľné (na tú dobu) atonáine postupy 
v disonantných intervaloch v odlišnom ryt
mickom a metrickom priebehu, predbehli vý
voj o SG-80 rokov (anticipovali aj Novú hud
bu i postmodernu !). Aj kontext , v a kom d ie
io na koncerte zaznelo , potvrdil aktuálnosť 

a jedi nečnosť tej to dodnes " nezodpovedanej 
o tázky" . 

A te raz k spomínaným skladbá m trochu 
inak . Interpre tácia vo väčšine skladieb ne
presahovala úroveň amaterizmu. Horúcou 
ihlou zošité (naštudova né) skladby skreslili 
ich skutočnú hodnotu. Najviac snáď utrpe l 
Szymaóski, v ktorého d iele chýbalo vypraco
vanie kvality tónu , presnosť súhry , správne 
poňatie dyna miky, súvisiace s te ktonikou 
a formou. Podobné výhrady možno mať voči 

Fe idmanovi (ešte máme v žive j pamäti uve 
denie te j istej sk ladby skupinou AGON, kde 
interpre t ,.nezabudol" na prácu s tónom) , ale 
aj Smolka a Came ron utrpeli. T omuto hod
noteniu sa snáď vymyká len interpre tácia 
R . Šebestu , kto rý svoj nástroj (klarine t , ale 
aj basklarinet a altsaxofón) ovláda pozo
ruhodne po stránke technickej i výrazo
vej . U meleckým vkladom prispel dirigent 
J . Baán, kto rý nespo rne už teraz patri k vý
raz ným, sugestívne pôsobiacim d irigentským 
osobnostiam . Jeho výkon sa vyznačoval pres
nosťou ;·suverenitou i autoratívnosťou , strhu
júcou niele n pre inte rpretov , ale aj p re divá
kov. Ním dirigované skladby Gaiassu, Ca
meronovej , Buriasa, lvesa, vyzneli (aj na
priek individuálnym interpretačným nedo
statkom) priaznivejšie . 

Ešte jedna poznámka na okraj : v užšfch 
kruhoch sú známe problémy dobrovoľných 

združeni - akým je tiež VENI, kto ré o proti 
profesionálnym te lesám so stabilným finan
čným príjmom , strácaj ú, p latfo rmu na pravi
delnú prípravu (mnohí členovia si na živo by
tie zarábajú hrou v jednom i viacerých inštru
me ntá lnych zoskupeniach) . Ako budeme 
pristupovať k rieScniu tejto otázky v budúc
nosti ? Ak chceme kvalitu , musíme ju vedieť 
zaplati ť ! Honos a li t art es ... 

ZUZANA MART INÁKOV Á 

stavby piesňového cyklu . Táto poznateľná 
črta nija ko nepôso bila ilustratfvne či popis
ne , no nie je ani z rodu messiaenovske j me
tódy využívania tých to inšpiračných zd rojov. 
Cyklus jednoznačne zaujal interpretačným 
stvárnením, predovšetkým je mne nuansova
ným výrazovým od líšením poe tiky jedno tli
vých piesni. 

Na záver uviedli Wall ingerovci Dvorákovo 
Sl áčikové kvarteto G dur op . 106. A j tu sa 
naplno prejavila ich spontánna muzikalita , 
kto rú dokázali využiť v prospech dvotá kov
skej kanta bilnosti. Primerane vyzdvihli širo 
kodychosť a plasticitu spevných lín i1, no s rov
nakým vzletom vyjadrili romantický drama
tizmus rýchlych častf. Všimla som si, že naj
mä závery rýchlych čast f kva rteta (nielen 
v Dvofá kovi , aj v Brahmsovi) svojim jedno
značne strhujúcim vyznením párkrát "strhli" 
zopár jedincov z publika k pokusom o po
tlesk aj v strede skladieb. Nuž, a le schopnosť 

vyprovokovať k po tlesku im vyčítať predsa 
nebudem, pre tože to má aj iné príčiny . Cie
novia kvarteta sa vyrovnali s úsmevom aj 
s týmito vsuvkami , hádam ich to aj potešilo , 
lebo pohľad do poioprázdnej koncert nej sie
ne Bratislavského hradu nebol veru inšpiru
júci. MELÁNIA PUSKÁSOVÁ 



Ako d'alej v hudobnom školstve 
Dokončenie z l . strany 

- V tomto smere došlo k 1ásao nemu hbto
rické mu obratu vďaka novému vedúcemu ka
tedry hudobnej vedy FFUK, doc. dr. O. E.l
schekovi , ktorý vid! špec1 ficko~ť štúdia teórie 
u nás a uznáva opodstatneno-.ť tohto odboru. 
vhodne sa dopfňajúceho so Lameru ním štú
dia hudobnej vedy na FFUK. Vytvori li sme 
spoločnú dohodu, vzájomne ~mc otvorili po
sluchárne študentom par tnerskej ško ly. Teda 
existencia študijné ho zamerania hudobnej 
teórie , u nás d lhší čas spochybňovaná resp. 
pozastavená . už nic je otá7na. 

Aké sú predstavy a požiadavk) tanečnej 

katedry na vytvorenie samostatnej fakulty 
v rámci novej vysokej §koly? 

- V súčasnost i sa prikročilo k tv01be resp . 
k pretváraniu učebných plánov a o~nov, čo ~a 

ostatne odohralo na vše tkých odborných ka
tedrách , aj za pomoci expertov mimo ~koly . 

Rátame s väčšfm prílevom študcntO\. so zvý
šením počtu pedagógO\ a pcr, pc kt1vnc 
i priestorov, v súvislosti s poklačujúwu rc
konštrukciou budovy Hudobnej fak ull} na 
Zochovej ulici . 

Na záver: méte za sebou pr" é ' lohodné pr i
jfmacie pohovory. Ako dopadli? 

- Doteraz sme bo li limitovaní smernými 
číslami , čo zna menalo mo.lnost' p1.ijat 
3(}-40 uchádzačov. Tohto 1oku sme plijall 
celkom 60 poslucháčov - všetkych . kto rí vy
hove li na tale ntových sk ú~kach . Vcmnc. že 
zvýšenie počtu štude ntov bude mať priaLnivý 
vplyv aj na zvýšenie zdravej ume leckej kon
kurencie - v tom najlepšom slova zmysle. 

MUZIKOLÓGIA 
NANOVO 

V dňoch 19. a 20. februára t . r . usporiadala 
katedra hudobnej vedy FF UK VIl. sympó
zium mladých muzikológov na tému Hudba 
a jej Interpretácie v minulosti a súčasnosti. 
~tudentl l mladí muzlkológovia sa k danej 
problematike približovali z rôznych aspektov 
- filozofických , estetických, historických 
l praktických. Súčasťou sympózia bol aj kon
cert (Musa antiqua Sloveniae) a round-table, 
na ktorom sa ~tudenti i pedagógovia hostiteľ
skej i host'ujúcich kutedier z Brna , Prahy, 
Krakova l Budapešti vzájomne oboznamo' ali 
so Atudijnými plánmi i formou ~túdla hudob
nej vedy, ktoré sa nn všetk)•ch katedrách 
v ť:SFR vlastne mJn0\'0 konštituuje. Keďže 
Ide o zásadnú inováciu, požiadali sme nového 
ved6ceho katedry hudobnej vedy na Filozofic
kej fakulte l lniverzity Komenského d r. Oská 
ra Elscheka o krátky rozhovor, týkajuci sa 
uvedených zmien. 

Na počiatku prenatných polltick}ch a ~po
ločenských zmien uplynulej jesene stali požia
davky ~tudentov, ktoré sa vo veľkej miere tý-

kalí zásadnej reštrukturalizácie vysokmkol
ského štúdia v smere zvý~nej miery §tudent
~kej spoluúča~ti na jeho formovani a predo
všetkým zvý~nia požiadaviek na úroveň 

a kvalitu vyučovacieho procesu. Výsledky 
týchto snaženi sú vkobecne známe. Ako sa 
prej avili a prejavia konkrétne v oblasti §túdla 
hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK? 

- Podobne ako ostatné katedry, aj kated
ra hudobnej vedy {kto rá sa v dôsledku zmien 
vyčlenila z katedry ume novednej) bude o 
fo rme a n{lplni štúdia odboru rozhodovať sa
ma . Týka sa to študijných plánov, dfžky štú
dia i ďal~ích otázok. Súčasne sa ruš! väčšina 
predmetov tzv. spoločného základu , ktoré 
Studentov veľmi zaťažoval i, budú nahradené 
učelncj šími doplňujúcimi odbormi , napr. 
všeobecnými kultúrnymi dejinami, filozofiou 
u pod . Stúdium hudobnej vedy a musí s tať 
celostnejš ím. t.j . študenti musia dostať pre
hľad o v~etkých oblastiach hudobnej vedy 
a v treťom ročníku by mohlo prísť k intenzív
neJšej špecialiLácii buď v oblasti hudobnej 
h istón e, niekto rej zo syste matických discip
Hn alebo etnomuzikológic. Ďalšie hradisko, 
ktoré sa bude uplatňovať . je intenzívnejšie 
štúd1um praktických a hudobnoteore tických 
predmetov. ktoré sú predpokladom úspešné
ho štúdia hudobnej vedy. Toto bude hrať 
úlohu :tj pri p rij ímacích skúškach, t . j . bude 
~a vo väčšej miere ako do teraz dbať o to . aby 
tie to požiadavky boli splnené. Takisto v bu
dúcnosti nebude d irektívne určený limit poč
tu prijímania uchádzačov o štúdium hudob
nej vedy. ale iba približný rámec, aby o ko
nečnom počte prijatých poslucháčov rozho
dova la výlučne kvalita a splne né predpokla
dy . Z áucjm o štúdium hudobnej vedy bo l aj 
v minulosti veľký- pomer prijatých k pri hlá
seným bol l :2 , resp. 1:3. 

Ak sa pri prijlmacich pohovoroch bude po
žadoval' vyšSia miera hudobných predpokla
dov, resp. pripravenosti , budú azda znevý
hod není absolventi gymnázif pred absolvent
mi kon:r.ervatórif , ktorí sa už tradične 
v pomerne veľkom počte o toto ~túdlum uchá
dzajú ... 

- Samozrejme. pre štúdium hudobnej ve
dy sa nemožno rozhodnúť zo dňa na deň bez 
predchádzajúcej prípravy a hlbokého záuj
mu. V tom nikto nebráni ani gymnazistom, 
kto r! majú možnosť študovať na Ľ.SU a lebo 
súkromne. 

V uplynulých rokoch sa hudobné veda štu
dovala v kombinácii s vopred určeným 
Iným §tudijným odborom, pričom možnosť 
výberu bola pre poslucháča vylúčená. Ako to 
bude vyzeral' teraz? 

- Aj v tom - buď v kombinovanom štúdiu 
alebo v jednoodbornom št(tdiu , o ktoré nám 
hlavne ide- sa budú rešpektovať návrhy ka
tedry a záujem študentov. 

Katedra hudobnej vedy, podobne ako v§et
ky vysokmkolské katedry, sa v ďaleko vä&j 
miere ako doteraz má stat' vedeckým pra
coviskom, ako je to nakoniec všade na svete. 
Aké sú konkrétne predstavy'! 

- Čfm kvalitnejšie sa robí základný vý
skum aj na vysokých ško lách, tým kvalitnej
šia môže byť výučba . V minulosti vysoké ško
ly túto činnosť vykonávali málo alebo vóbec 
nie , lebo nemali na to podmienky - absento
vali akékorvek finančné prostriedky na vý
skum, na literatúru. na základné vybavenie. 
Ani štúdium hudobnej vedy nie je mysliterné 
bez základného technického vybavenia. Dú
fajme, že tu dôjde k zmene. Aby sa vedecká 
činnosť umožnila, treba splniť aj ďalší pred
poklad, to tiž aby učitelia neboli časovo pre
ťažení a aby do svojej výskumnej p ráce moh
li vo vyučovacom procese zapoj iť aj štude n
tov. Pravda . to , čo sa od päťdesiatych rokov 
likvidovalo - vysoké školy ako vedecko
-výskumné centrá - . nebude možné zrekon
štruovať ihneď- pot rvá to určitý čas . 

Pohfad do novovYI)racovaného, vefmi širo
kospektrálneho študijného plánu odboru hu
dobná veda mi nedá nepoložil' otázku, či sa na 
jebo realizáciu dajú zabezpečiť pedagogické 
kádre? 

- Personálne problémy budú vo všetkých 
odboroch. Predovšetkým bude treba zamerať 
interných pracovnikov na kľúčové problémy, 
bez ktorých sa vyučovací proces nedá reali
zovať. na d ruhe j stra ne budeme problém rie
šiť krátkodobými zmluvami . J edným z cierov 
nášho odboru v budúcnosti bude zabezpečiť 
takú kvalitu a hfbku štúdia , aby sa absolventi 
mohli zapojiť aj do pedagogickej p ráce -t.j . 
treba vytvoriť a istentské miesta a pod. Sko la 
sama sa bude musieť postarať o svoj kva litný 
pedagogický dorast. Ďalej. pravda , máme 
snahu , i keď možnosti zatiar n ic sú príliš ver
ké, zabezpečiť pedagógov prípadne zo zahra
ničia , ale aj z .Prahy, Brna - t. j . doplniť plne
nie učebného plánu aj touto fo rmou exte rnej 
prednáškovej činnosti . Inak by sa daný učeb
ný plán nedal zvládnuť . Zdôďraz1,ujem: hlav
ným cierom je čo najvyššia kvalit a prednášok 
a celé ho vyučovacieho procesu . 

Na sympóziu mladých muzlkológov sa už 
tradične zúčastnili pedagógovia i študenti 
pražskej a brnenskej muzikologickej katedry, 

Hudobná výchova stále aktuálna 
V posledných rokoch sme w cd\...am1 mdife

rentného až laxného vzťahu ve rejnosti ku 
koncertom vážnej hudby. O príčm:ích ~a po
písalo a pohovorilo už mnoho . Stret;íva me sa 
s rôznymi názormi a pokusmi o ozd ravenie 
tohto neblahého javu. V jednom sa ale' šetci 
zhodneme. Jednou z hlavných príčin je uro
veň hudobnej výchovy v naj~ir~ích ~úvlslos

tiach . O tom. kofko hc ro ického vypätia ~to j í 
udržanie aspoň súčasného počtu koncerto \ 
vážnej hudby, by mohli zodpovedne hovoriť 
nemnohí nadšenci, organi1:íto1 i hudobného 
života , najmä v malých me~tečkách na Slo
vensku. V súčasnosti v~ak už nic je čas le n 
konštatovať skutkový tav , odharovať vi nn í
kov , ale pokúsiť sa konečne nájsť ~pôsob , 
ako sa čo najskô r a pod ra možnosti čo najra
cionálnej šie pohnúť dopredu. V tejto s(lvis
losti narastá význam výchovných konce rtov, 
ktoré a ko doplnok či nad~ ta\ ba hudo bneJ v)·
chovy na ško lách majú vý:wamnll a neza~tu
pitefnú úlohu. Vk tci si uvedomujeme a chá
peme ekonomické probll!my naše j spoloč
nosti. Napriek tomu si treba uvedomil , ic su 
určité o blasti živo ta spoločnosti , kde úspo r
nosť ne má miesto . Dlhé rn\...y ~me holi ~ved

kami úspornosti v oblasti kultúry a ~koiSt\ 3 

a kde nás to doviedlo? Cesl<l k ~kvalit ne ni u 
hudobnej výchovy rozhodne nev~o:d1e ceL v)•
robu tzv. úsporných projek tov. t. J. vycltov
ných programov. na k to rých ~a pmltcľa čo 
najme nej úči nkujúcich . Uvedomme si. ako 
nás v oblasti hudobnej výchOV} pred behli o -
tat.né európske náro d.}·! Výchov;~ . ' tomto 

prípade výchova hudobná a v širšfch súvislos
tiach výchova estetická teda nemôže byť len 
záležitosťou ministerstva kultúry. Finančne 
by sa na výchovných koncertoch malo rov
nym dielom podierať aj ministerstvo ško lstva 
a napokon aj také inštitúcie , ako je Sloven
~ká hudobná spoločnosť, Matica slovenská 
a in č spoločenské ustanovizne, ktoré svojím 
7amť raním participujú na výchove obyvateľ
stva . 

Slovkoncert , stredisko Košice . v snahe 
koncepčne riešiť problematiku výchovných 
koncertov vo východoslovenskom kraji, 
u~po riada l v d t,och 26. a 27. októbra 1989 
konferenciu k výchovným koncertom . Toto 
podujatie , prvé svojho d ruhu na Slovensku, 
na ktorom sa zúčastnili zástupcovia muziko
lógov, Pedagogických fakúlt v Prešove 
a Banskej Bystrici . pedagógov zS a ĽSU , pe
dagogických stredísk. umelcov a usporiada
teľov , odha lilo množstvo problčmov a v rám
ci d1skusic načrtlo aj perspektívy rozvoj a vý
chovných koncertov. V záveroch l..onferencie 
bo la mcJ zi iným konšta10vaná po treba vy
Ivot iť nové témy výchovných koncertov so 
Trete rom na zme nu o bsahu a metodiky hudob· 
ne j výchovy na kolách. s rešpektovaním 
psychologické ho a pedagogické ho hradiska . 
Zvlášt dôležitou sa javí potreba optimalizo
vai trasy výchovných koncertov, aby bola do
siahnutá ich realizácia v p lnom rozsahu , t.j. 
pre oba cykly škôl. To prináša so sebou ne
malé pro blémy. Rozširovanie t rás j e závislé 
od fina nčnej dotácie. Vefké problémy súvisia 

aj so samotnou re alizáciou výchovných kon
certov. Umelci , kto rí sa priamo podieľajú na 
ich realizácii . potvrdia, v akých ťažkých pod
mie nkach túto záslužnú čin nosť vyko návajú. 
či už ide o nevhodné p riestory (často chodby 
a te locvične škô l) , ale i nekvalitné hudobné 
nástroje. 

Nemenej dôležitý je problém zachovania 
umeleckej a odbornej úrovne výchovných 
koncertov. Slovkoncert , stredisko Košice . 
vytvorilo komisiu pre výchovné koncerty pri 
krajskej pobočke Slovenskej hudobnej spo
ločnosti , v. ktorej tím odborníkov- muziko
lógov, pedagógov, umelcov a usporiadate
rov - bdie nad tvorbou vlastných tém, ale aj 
nad umeleckou úrovňou ich realizácie . V ko
misii sú člensky zastúpené aj p rofesionálne 
umelecké inštitúcie situova né na územ! Ko
šíc. 

Doposiar sme hovorili o výchovných kon
certoch pre základné a stredné školy. T reba 
si v~ak uvedomiť, že podlžnosti máme aj voči 
vysokoškolskej mládeži a gene ráciám, kto ré 
vyrastali v minulom režime a sú teda obeťami 
.. kompetentných" zásahov rôznych školských 
reforiem. V tomto zmysle by sa mali vytvoriť 
hudobno-výchovné projekty pre vysoké ško
ly s iným obsahovým i formálnym zameraním 
ako pre základné či stredné Sko ly. 

Je toho skutočne vera , čo treba napráva(. 
Výchova, teda aj hudobná. by nemala pod
rahnúť živelnosti . v tomto zmysle j e skutoč
ne nutné akési koordinačné centrum, kto ré 
bude garantom jej odbornej a umeleckej 

tentokrát ste prlvUali aj hosti z krakovskej 
a budapeštianskej katedry. Aké sú predstavy 
konkrétnej spolupráce s nimi i s ďalliml se
sterskými katedrami? 

- Obnovuje sa sčasti dávna prax, ktorá 
umožnila študentom podfa ich záujmu a špe· 
cializácic ,.hosťovať" l - 2 semestre na inej 
katedre, napríklad v Brne a v Prahe (čo sa už 
aj uskutočnilo - traja naši poslucháči už na· 
stúpili v Prahe). Podobne študenti z Prahy a 
Brna sa môžu uchádzať o krátkodobé štú· 
dium v Bratislave. Pokiar ide o zahraničné 
stáže, treba predovšetkým nadviazať osobné 
a pracovné kontakty - napríklad Brno už re· 
a lizovalo takúto výmennú spoluprácu s Vied· 
ňou . Naši študenti v priebehu marca navštívi
li viedenské muziko logické inštitúcie (univer
zita a i.) ; išlo o to , aby získali základnú o rien· 
táciu, info rmáciu o tamojších študijných plá· 
noch a možnostiach štúdia: Bratislava má vý· 
hodu , že vybrané prednášky sa dajú navšte· 
vovať pravidelne a mbulantne. Táto forma je 
zako tvená v dohode medzi oboma univerzi
tami, resp. rakúskym a našim ministerstvom 
školstva. Konkrétne: katedra hudobnej vedy 
navrhla šiestich poslucháčov , ktorí po jazy· 
kovej skúške budú absolvovať už v letnom 
semestri tieto týždenné jednodňové pobyty 
na viede nskej univerLite (UK zabezpeč! au· 
tobusovú dopravu) a okrem toho sa už v bu· 
dúcom ško lskom roku zúčastnia traja poslu· 
cháči {tiež takí , kto r! nemajú jazykové prob· 
lé my) na celoročnom viedenskom štúdiu so 
zabezpečeným ubytovaním, stravou a mest
skou dopravou zo strany viedenskej univerzi
ty. To znamená, že dohoda medzi dekanmi 
oboch filozofických fakúlt sa realizuje vermi 
operatívne a rýchlo. 

Aké majú byt' v budúcnosti vzt'ahy k Hu· 
dobnej fakulte V~MU, kde sa vyučuje odbor 
hudobná teória s podobným zameranim ako 
štúdium hudobnej vedy na FF UK? 

- Posledných dvadsať rokov tieto vzťahy 
ne bo li ideálne. V budúcnosti . kedy sa má 
Hudobná fakulta osamostatniť, t. j . odlúčiť 
od VSMU a vytvoriť samostatnú Hudobnú 
akadémiu, sa tu má definitívne konštituovať 
katedra hudobnej teó rie , kto rá bude partne
rom u nás osamostatnenej katedry hudobnej 
vedy. Plodná spolupráca oboch sa bude za
kladať na tom. že dôjde k špecializácii oboch: 
na akadémii azda bude pozornosť zameraná 
predovšetkým na problematiku súčasnej 
hudby a hudobnoteoretické disciplíny. čo lo
gicky vyplýva z bližšieho a bezprostrednejšie
ho vzťahu poslucháčov k hudobnej praxi. 
U nás zasa pôjde o už vyššie spomínané špe
cializácie (histó ria, systematika , etnomuziko
lógia) . Ide predovšetkým o to, aby posluchá
či mohli navštevovať prednášky a semináre 
tej druhej školy, dokonca sme hovorili už 
o možnosti zápisu určitých predmetov. Prav
da , spolupráca sa má vzťahovať aj na pedagó
gov. Zdá sa, že možnosti sú široké. dvere 
a okná otvorené . 

Pripravila: ALŽBETA RAJTER OV Á 

úrovne a ktoré bude koordinovať spoluprácu 
prípadných realizačných stredísk . V tomto 
zmysle je vermi dôležitá spolupráca s minis
terstvom školstva. Treba dosiahnuť, aby sa 
výchovné koncerty stali skutočne s(lčasťou 

vyučovania a aby ich organizovanie bolo pre 
vedenie škô l záväzné. Ak majú výchovné 
koncerty plniť svoju funkciu , je bezpodmic· 
nečne nutné zabezpečiť systematickú účasť 

všetkých de tí od l. ročníka základných škôl 
po posledný ročník škô l stredných . Len kom· 
petentné usmerňovanie výchovy mladej ge· 
ncrácie vo vzťahu k vážnej hudbe ovplyvní aj 
rozvoj koncertného života na Slovensku. 

Na záver ešte jedna fak tická pripomienka 
k besede za okrúhlym sto lom, uverejnenej 
v 6. čísle Hudobného 2ivo ta . Pani Michalico
vá a v nej do tkla podielu účinkovania brati
slavských umelcov na koncertoch vážnej 
hudby vo východoslovenskom kraji. Upozor
•'uje na to , že túto situáciu ovplyvňujú pra
covnlci krajských stred ísk preferovaním svo
jich umelcov. O skutočnosti \1ak hovorí jed
noznačne štatistika. Z počtu 90 plánovaných 
koncertov vo východoslovenskom kraj i pri
padá na miestnych umelcov len 14 koncer
tov. V tomto celkovom počte nie sú zahrnuté 
kúperné koncert y, na ktoré nebol p lánovaný 
žiaden umelec východoslovenského regiónu. 
Košice, ako druhé najväčšie mesto na Slo · 
vensku , disponuje celým radom kvalitných 
koncertných umelcov, ktor! sú právom s tou
to s ituáciou nespokojní. Samotná vzdiale
nosť Bratislavy o d východoslovenského kraja 
spôsobuje ne málo t'ažkostf pri realizácii kon· 
cenov vážnej hudby nielen organizačného, 

ale i fina nčného charakteru . 
NINA RAS lOV Á 

dramaturgička pre vážny žáner 
Slovkoncert , stredisko Košice 



·KOLEKTÍV AUTOROV 
Pre SF vydal TA TRAN 1989 

Po prvotine Anny Kovárovej (Slo
venská filharmónia, Panton 1966), 
zborníku kolektívu a uto rov k tridsiate
mu výročiu SF (Res Philharmonica , Ob
zor 1979), vyd al Tatran niekolko týž
dňov pred revol.učnými udalosťami v na- . 
šej vlasti ďalšiu , tento raz už ozaj repre
zentačnú účelovú publikáciu pre Slo
venskú fi lharmóniu, pri príležitosti šty
ridsiateho výročia jej založenia. 

V zasvätených úvodných slovách 
dlhoročného riaditera SF Ladislava 
Mokrého sa dočítame , že dôvodom vy
dania nového zborníka bol prudký po
četný nárast umeleckých telies tejto hu
dobnej inštitúcie (v súčasnosti s takmer 
poltisíckou zamestnancov) , ktorá v po
sledných desiatich rokoch prerástla na 
taký ústav, a ký má sotva obdobu v naj
väčších svetových kultúrnych centrách
aspoň čo do početnosti. Najstaršie zá
kladné umelecké telesá SF - orchester 
a zbor - prešli podstatnými generačný
mi zmenami, československé umelecké 
školstvo vychovalo ve fa vynikajúcich in
štrume ntalistov, vokalistov (menej už 
dirigentov) , z ktorých mnohí našli 
uplatnenie v tomto ústave. Kniha sa 
chce prihovárať priatelom a priazniv
com doma i v zahraničí. 

Po textovej stránke (122 str.) je ko n
cipovaná velmi racionálne, skôr e ncyk
lopedicky ako beletristicky, čo považu
jem za je j vefkú prednosť, najmä 
z aspektu eventuálneho zahraničného 
záujemcu . O to bohatšia je obrazová 
časť s prevahou prvotriednych fareb
ných fo tografií, vrátane grafickej adjus
tácie renomované ho grafika Roberta 
Broža, relatívnej prehfadnosti, kvalit
ného kriedového papiera a vzorného 
vytlačenia v Tlačiarniach SNP, š. p . 
v Martine (náklad 1500 výtlačkov) . 

Na jej vzniku sa autorsky podielali 
viacerí poprední interní i extern í spo
lupracovníci SF: Pavol Fellegi, Vladi
mír Horvá th, Ladislav Mokrý (zodpo
vedný redaktor), Terézia Ursínyová 

Koncom sedemdesiatych rokov sa v So
vietskom zväze rozbehla príprava vydania 
desafzväzkových Dejfn ruskej hudby. Roz
siahly projekt (zatiar vyšlo päť dielov) reali
zuje osemčlenná skupina historikov ruskej 
hudby zo Sekcie hudby národov ZSSR Vše
zväzového vedecko-výskumného inštitútu 
umenovedy a špecialisti z iných inštitúcií. ln
ciátorom a hlavným redaktorom práce je vý
znamný vedec, profesor J. V. Keldyš. 

Od roku 1940 bolo v ZSSR niekofko poku
sov o systematický výklad dejfn ruskej hudby 
v podobe učebníc pre konzervatóriá . Sú to 
Dejiny ruskej hudby, ktoré redigoval 
M. S. Pekelis (Moskva 1946), J . V. Keldyš 
(3 zv., Moskva 1947-1954), kolektív pedagó
gov Moskovského konzervatória pod vede
ním N. V. Tumaninovej (zv. l - 3, Moskva 
1957 - 1960), kolektív autorov pod vedením 
A. l. Kandinského (vyšli tri učebnice: l . zv. 
Moskva 1972. 2. zv., 2- 3 časf, Moskva 1979, 
1981). 

Publikácia zov§eobecňuje výsledky domá
cej muzikológie, preberá jej metodológiu, 
systém hodnotenia a periodizáciu. V dOsled
ku toho je toto vydanie tradičné a odzrkadfu
je súčasný stav bádania v oblasti ruskej hud
by. Popri tom má však práca aj novátorské 
črty . Napríklad podrobnej§ie osvetfuje jed
notlivé málo preskúmané etapy dejfn domá
cej hudby (poslednú tretinu 18. a prvú štvrti
nu 19. storočia), personálie radu skladatefov 
(A. Titova, A. Afabieva, C. Kjuja a i.) , po
čfta s revíziou existujúcich hodnote nf niekto
rých javov, najmä činnosti mnohých sklada
letov na prelome 19. a 20. storočia . Vytýče
nie takej úlohy predpokladá skúmať ja•y hu
dobného umenia v §irokom sociálnokultúr
nom kontexte, ich väzby s rôznymi stránkami 

a plejáda profesioná lnych i amatérskych 
fotografov. 

Zborník je rozdelený do 26 čiastečne 
sa prelínajúcich kapitol, škoda, že chý
ba obsah. Publikácia plne vyčerpáva 
dianie v Slovenskej filharmónii najmä , 
za posledných desať rokov a predstavu- .' 
je kompletný stav umeleckého i vedúce
ho administratívneho aparátu. Zvlášť 
cenné sú ucelené registre a diskografia , 
spracova né dlhoročným zanieteným ve
dúcim umelecko-organizačného oddele
nia SF Vladimírom Horváthom, (naj
významnejším spoluautorom publikácie 
Res philharmonica) . Trojjazyčné resu
mé (v ruštine, angličtine a nemčine) je 
žiar, po obsahovej stránke najväčšou 
slabinou knihy. Nielenže sa hemží "ideo
logickými" kultúrnopolitickými fráza
mi minulosti, ale poskytuje čitatefovi aj 
nepresné faktografické údaje. (Orches
ter SF začal pracovať l. septembra 1949 
a nie roku 1949, prvým sídlom SF nebo
la Reduta, Ľudovít Rajter bol menova
ný za národného umelca takmer pol ro
ka pred výjde ním knihy.) 

Nechcem kritizovať maličkosti, ale 
niekedy aj zo zdanlivých nedo pa trení 
vznikajú vážne nevraživosti. Pre to sa 
nemalo stať, že na str. 13 je nad prvou 
farebnou fotografiou (SF so šéfdirigen
tom Ladislavom Slovákom) uvedený 
ako dirigent Zdenčk Košle r , a že na 
str. 26 sa stal z L. Slováka i Orchestra 
SF kolektív samých " ravákov" (opačný 
negatív). Riadite l , stojaci 22 rokov na 
čele podniku by mal vedieť, že jeden 
z dvoch ešte s tá le aktívnych zakladajú
cich členov Orchestra SF-Katona nie je 
Jozef, ale Já n (str. 6). (Uvádzam aj ma
lú tlačovú chybu na str. 92: huslistka 
v skupine l. husiel na nevolá Ivona Luš
palová, ale Lušpaiová.) 

Celá publikácia reflektuje status ad 
quem, čiže súčasný stav Slovenskej fil
harmónie v sezóne 1988/89. Ústav má 
deväť umeleckých súborov (z toho šesť 
komorných) a osem interných inš tru-

spoločenského a kultúrneho života. Neod
myslitefnou súčasťou výskumu je §túdium 
.,v§etkých oblast( tvorby hudby a v§etkého, 
čo ju robf znejúcou a vnfmatefnou" (V. V. 

· Asafiev). V tomto zmysle je úlohou autorov 
ukázať aj .,znejúcu atmosféru" doby - kon
certnú a hudobnodivadelnú prax, oblas( 
amatérskeho muzicfrovania, vývin vedecké
ho myslenia o hudbe a verejnej mienky 
o rôznych javoch hudobnej kultúry. 

Prvý zväzok Dejín ruskej hudby napísal 
J . V. Keldy§ a vyšiel roku 1983. Bol venova
ný hudobnému umeniu ll. - 17. storočia. 
Dva dalšie zväzky (2.•zv., Moskva 1984, au
tori J . V. Keldyš, O. J. I..eva§ovová, 3. zv., 
Moskva 1985, kolektfv autorov) prinášajú 
dejiny ruskej hudby 18. storočia. Ostatných 
sedem zväzkov (vy§iel 4. zväzok, Moskva 
1986 a 5. zväzok, Moskva 1988), je venova
ných 19. a začiatku 20. storočia . 

Periodizácia dejín hudby v tejto práci zod
povedá periodizácii v§eobecných dejfn, 
v niektorých prípadoch sa chronológia jed
notlivých obdobf koriguje podfa osobitostí 
rozvoja hudobnej kultúry, prípadne aj podfa 
toho, ako je zachovaný a preskúmaný daný 
materiál. Dejiny ruskej hudby ll . - 18. sto
ročia sa delia na tri vel'ké obdobia: 11. -
13. storočie - obdobie formovania starorus
kej hudobnej kultúry; 14. - 16. storočie - hu
dobná kultúra obdobia vzniku jednotného 
ruského §tátu; 17. storočie -obdobie precho
du od hudobného umenia stredoveku k hu
dobnej kultúre novoveku. V rámci týchto 
historických etáp sa v jednotlivých odvet
viach skúmajú základné javy a tendencie 
profesionálneho cirkevného aj poloprofesio
nálneho (komediantského) a fudového ume
nia. V prvom období sa spájajú dve vefké 
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mentálnych i vokálnych sólistov. Dispo
nuje troma koncertnými sieňami (vráta
ne Domu umenia v Piešťanoch) . Ko
morná opera SF sa de lí o malú sieň Re
duty s Divadelným štúdiom VŠMU. 
Najmä neistý osud Komornej opery 
v súčasnosti dáva čitatefovi podnet na 
zamyslenie, či také to ,.megalomanické" 
rozrastanie - hoci reprezentačnej -
umeleckej inštitúcie, bolo vždy vopred 
náležite uvážené . Je pravdou , že Slo
venská filharmónia mala takto možnosť 
prichýliť vefký počet mladých nadaných 
perspektívnych vokalistov a inštrume n
talistov, no takmer katastrofá lny nedáv
ny únik väčšiny umeleckých kádrov 
z Komornej opery, je azda dostačujú-

historické epochy - epocha Kyjevskej Rusi 
a feudálnej rozdrobenosti. 

Oblasť hudby 18. storočia, ktorej sú veno
vané dva zväzky, je spracovaná podrobnej
§ie , vychádza z periodizácie literárnej vedy. 
Prvé dve etapy pripadajúce na prvú a druhú 
tretinu 18. storočia , sú spracované v dvoch 
kapitolách, ktoré dopfňajú odseky o javoch 
typických pre ruskú hudbu tohto storočia 
(zahraničné operné súbory, zbieranie a spra
cúvanie fudových piesní, žáner "ruská pie
seň"). 
Kulminačná etapa ruskej hudby 18. storo

čia je spojená so vznikom a činnosťou národ
nej skladatefskej školy, reprezentovanej me
nami V. Pa§kevič, J. Fomin, O . Bortňanskij , 
M. Berezovskij , l. Chandoškin a i. Posledná 
časf druhého a celý tret( zväzok (okrem kapi
tol o jednotlivých skladatefoch), je venovaný 
štúdiám o ruskej opere, komornej , inštru
mentálnej a zborovej hudbe, koncertnom 
a divadelnom živote. 

Od tretieho zväzku Dej ín ruskej hudby ba
dať jednotný princfp stavby. Každému vefké
mu obdobiu predchádza úvodná kapitola 
zov§eobecňujúceho charakteru , nasledujú 
state venované životu a činnosti jednotlivých 
skladaterov; striedajú sa s prehradmi o kon
certnom a hudobnodivadelnom živote, roz
voji hudobnokritického myslenia a žánrov 
príznačných pre to-ktoré obdobie. Vydanie 
dopfňajú notové príklady, ilustrácie a pod
robné chronologické tabufky, ktoré vychá
dzajú z údajov daných pramenným materiá
lom, a tak predstavujú vlastné výsledky sa
mostatného výskumu. 

Prvej štvrtine 19. storočia (zodpovedá ob
dobiu napolens"kých vojen a rastu dekabris
tického hnutia) je venovaný štvrtý zväzok, 

cim va rovným signálom pre budúc
nosť.. . 

Na záve~ mi ned á nespomenúť jeden 
z najpálčivej ších staro nových problé
mov súčasnej Slovenskej filharmón ie . 
Po odchode B ystríka R ežuchu z m iesta 
šéfdirigenta Orchestra SF , je toto n aj
staršie a najdôležitejšie teleso ústavu 
opäť už niekofko mesiacov bez výrazneJ 
vedúcej umeleckej osobnosti. To sa, 
žiar, zákonite negatívne odzrkadľuje na 
umeleckej (štyri desaťročia tak ťažko 
nadobúdanej) tvári kolektívu . Jeho vy
r iešenie pre to patrí k najdôležitejším 
súčasným úlohá m v obla~ti s lo ve nskej 
hudobnej kultúry. 

MIKULÁS KRESÁK 

v ktorom sú sústredené monograhcké kapito
ly o skladateroch Kozlovskom , Cavosovi, 
A. Títovi, Degfarevovi, s pôsobením ktorých 
sa spája predstava o zrode romantizmu v rus
kej hudbe. 

Piaty zväzok Dejfn ruskej hudby obsahuje 
obdobie od roku 1825 do polovice päťdesia
tych rokov. Tu je ústrednou postavou 
M. Olinka a skupina jeho účastn íkov. 

Dosiaf nevydané diely - šesť, sedem 
a osem budú venované obdobiu klasicizmu 
v ruskej hudbe, od polovice päťdesiatych do 
polovice deväťdesiatych rokov minulého sto
ročia. Pre túto etapu je príznačná tvorba 
Dargomyžského, Serova, A . Rubinštcjna., 
Cajkovského, ako aj predstavitefov Mocnej 
hfstky - Balakireva, Kjuja, Musorgského, 
Borodina a Rimského-Korsakova. Pri výkla
de tohto obdobia autorský kolektív narazil 
na problém štýlovej charakteristiky. Stredo· 
bodom diskusie sú otázky o vzťahu medzi ro
mantizmom a realizmom ako štýlovými 
smermi, ako aj o primeranosti realizmu ako 
kategórie v hudobnom umenf. 

Deviaty a desiaty zväzok budú venované 
hudobnej kultúre rokov 1895- 1917 a tvorbe 
skladaterov Glazunova, V. Kalinnikova, Ľa
dova, Rachmaninova, Skriabina, ranému 
Stravinskému, Prokofievovt, Mia~kovskému . 
V súvislosti s týmto mnohovrstvovým obdo
bím, relatívne málo preskítmaným :i v muzi
kológii nie vždy adekváme interpretovaným 
sa predpokladá zásadná revízia vžitých pred
stáv a hodnotenf. 

S. G. ZVEREVA 
Prel. J . Szolnoktová 



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

Mozart v rukách bábkárov 
Milovnfc1 Mozarta sa dožili veľkých prek

vapení a v dohradnom čase sa určite dožijú 
ďal~ích. Za drahé peniaze vyrábajú mozar
tovské inscenácie tak umelci s leskom ver
kých mien , ako aj remeselnfčkovia s vidinou 
nebyvalych kšeftov. Jeho biedu premenil na 
svoj zisk umelec Formanovho formátu. 
U nás sa zase dostal do rúk bábkárov a bá
bok. 

Najprv ho dostala do rúk Komorná opera. 
Tá dnes sama nevie, v čích rukách je. Mozar
ta ~a sice ujala dramaturgicky iniciatívne , ale 
hoci hrala dielo ešte nezre lého, nedospelého 
skladatcra, odkryla nim všetky svoje detské, 
vleklé a pod fa všetkého nevylieči leTné choro
by. Mozarta treba vedieť predovšetkým spie
vať. Navyše spievať štýlovo. V Komornej 
opere Slovenskej filharmónie zápasia ťažko 
už~ tou prvou podmienkou, o druhej sice ve
dia , ale rady s ňou si veru nevedia. Co ne
ovládajú, to maskujú iným, no tiež tým, čo 
neovládajú . Predostiera jú a najmä predstie
raj ú veTké, nečakané, šokujúce divadelné 
koncepc1e. Začali výsmechom divadelných 
manier a pokračujú ich napodobňovanfm. 
Už sú konvenční stále viac a viac kašírova
nou antikonvenčnosťou. Naposledy sa súbor 
predstavil ranou Mozartovou operou Lucio 
Silla (17. a 18. februára 1990 v Divadelnom 
štúdiu Reduta). 

Hudobné naštudovanie a vari aj úprava je 
dielom dirigenta Mariána Vacha, textová 
úprava vyšla z rúk Jely Krčméryovej a dra
maturga Ivana Hronca, réžiou poverili Karla 
Brožcka a . h. To je predovš!!tkým režisér 
bábkového divadla. A tu si prvý raz v deji
nách nášho divadla urobili z Mozarta bábku. 

Z opery, ktorá už chcela byť vefkou, urobili 
dielko komorné, taký fašiangový ,.špás mit 
Mozart". 

Režisér prerozprával dej tejto veTkej ope
ry ako sen malého Wolffka, ako bábkovým 
divadlom inšpirovanú predstavu mladého 
skladateTa. Nápad zostal nc rozvedený a ne
dopovedaný. Speváci nosia svojich dvojní
kov-bábky a divák pri dlhých , statických 
áriách, zväčša nenaplnených mozartovskou 
spevnosťou , nechtiac porovnáva , kto je väč
šou bábkou: málo živý interpret či krásna 
bábka z rúk Hany Cigánovej . 

O necelý mesiac (9. marca) stretli sme sa 
s Mozartom oa premiére opäť medzi bábka
mi. Lenže tentoraz sa ho ujali skutoční, pro
fesionálni umelci tohto žánru, Štátne bábko
vé divadlo v Bratislave. Situácia sa otočila: tu 
boli hlavnými aktérmi bábkoherci , tam spe
váci v podobe bábok. Aj tu mali herci svojich 
dvojníkov v bábkach , aj tu ich navrhla Hana 
Cigánová- ale tu boli bábky doma, na svo
jom javisku , vo svojom živle. Hrala sa Ca
rovná flauta , Mozartova opera pre velkých 
i malých, hrala sa s podtitulom ,.bábková 
ope rná rozprávka v dvoch častiach". Okrem 
Cigánovej sme sa stretli s ďalšími známymi 
z Komornej opery: preklad libreta a vtipné 
články do bulletinu sú z ruky Jely Krčméryo
vej , hudobnú úpravu podpísal Marián Vach 
a pod jeho veden fm tento vefmi skrátený vý
ber a úpravu hudby nahral orchester Komor
nej opery. Bábkoherci vodia, nosia , animujú 
bábky, hrajú však častejšie sami, nedajú sa 
vždy zastupovať bi1bkami, hovoria texty, ba 
i spievajú. Dari sa im to tam, kde Mozartove 
árie majú ráz Tudového popevku, najmä Pa-

Tannhäuser 
Ambíciou budapeštfanskej Štátnej opery 

je postupné naštudovanie kompletného die la 
Richarda Wagnera. Marcovým uvedením 
Tannhäusera sa okruh jeho nehraných opier 
zúžil už ,.iba" na Lohengrina a Ring. Premié
ru nového naštudovania (hrá sa pôvodná 
drážďanská verzia doplnená par!žskymi bak
chanáhami). ktorá bola súčasne 452. predsta· 
vením tohto diela v paláci Miklósa Ybla , 
pripravila skupina umelcov v zostave: diri
genti Junj Simonov a Ádám Medveczky 
(druhé ob,adenie). režisér Miklós Szinetár , 
scénograf Sándor Kecskeméti , kostýmová 
výtvarníčka Judit Schäfferová, choreograf 
Imre Zoltán a zbormajster Miklós Szalay. 

Blok troch predstavení prvého obsadenia 
mal dirigovať hosťujúci dirigent J . Simonov, 
no posledné - recenzované - pre jeho náhle 
ochorenie viedol už Ádám Medveczky. Moje 
prvé dojmy zo vzhliadnutej inscenácie mô· 
žem sumarizovať iba starodávnym výrokom, 
podľa ktorého "jedno oko plače a druhé sa 
smeje". Dualita , či skôr polovičatosť výsled
nej javiskovej podoby tkvie v tom, že značne 
problematická vizuálna zložka je prestúpená 
miestami až vynikajúco tlmočeným auditív
nym rámcom. Som síce zástancom moderné
ho chápania a uvádzania Wagnerových diel, 
ale také riešenie, ktoré vôbec nevyjadruje 
podstatu a atmosféru diela (scéna prvého 
a posledného dejstva, tvoriaca súčasne rámec 
vnútra VenuSinho vrchu) , považujem za vy
\lovený omyl. Týmto riešením bola totiž 
prakt1cky eliminovaná kardinálna tannhäuse
rovská problematika -. návrat z dusne erotic
kého sveta Venušinej ríše k seberovným do 
čistej jasnej prírody. 

Krásou , farebnou a tvarovou nápaditosťou 
vyniká kostým Alžbety , vydarené sú aj vý
stižne štylizované kostýmy minnesängerov. 
Priam šokujúce a do tejto koncepcie vonkon
com nezapadajúce sú však šedé vojenské uni
formy hostí prichádzajúcich na Wartburg. 
Predstavy choreografa sú sice tlmočené per
fektne, ale do takej miery dezerotizované 
bakchanálie si možno len ťažko predstaviť. 
Réžia vcelku neprináša nič objavné, i keď 
z hradiska vedenia osôb obsahuje rad pre
krásnych detailov. Ako pars pro toto spome
niem poéziou naplenenú nemú rozlúčku A lž· 
bety a Wolframa, kedy A lžbeta nechá zo se
ba symbolicky spadnúť svoj pozemský hnedý 
plášť a v oslnivo bielom sa vydáva na ce~ tu do 
neznáma ... 
Keď som už spomenul Alžbetu , nemôžem 

nespomenúť aj jej predstaviteľku Etelku 
Csavlekovú. Vďaka ideálne skfbenému spe
vácko-hereckému výkonu pripravila divá
kom ten najčistejší zážitok. Uvoľnenosť, krá
sa mladodramatického sopránu , mnohotvár
nosť výrazových prostriedkov a krásne vymo· 
delovaný oblúk od jasu vstupného Dich teure 
Halle ... cez dramatický výbuch Haltet ein! ... 
až k nekonečne smutnému Allmecht'ge Jung
frau .. . , to sú momenty, na ktoré sa nezabú
da . Kým Alžbeta Csavlekovej bola pre mňa 
objavným prekvapením, tak Wolfram Sán
dora Sólyom-Nagya predstavoval právom 
očakávanú ušľachti lú dokonalosť dlhoročné
ho člena bayreuthských predstavení tohto 
Wagnerovho opusu. András Molnár bude 
vskutku ideálnym Tannhäuserom, keď 
v prvej scéne vo Venusbergu preukáže viac 
temperamentu , náruživostí a vášne. Po hla-

pagenove .,pesničky" sa dobre počúvajú . Ale 
prílišnú rozkoš zo ~pevu sme veru za celý ve
čer nemali. Ani vtedy nie, keď z nahrávky sa 
ozvali hlasy sólistov Komornej opery. Beda 
tomu, kto príde na toto predstavenie operne 
naladený. Treba sa zmieriť s tým, že idete na 
Bednárika . 

Je to jeho Carovná flauta . On má obecen
stvo plne v moci v tejto čiernej opernej noci. 
Prejavil sa ako .,slobodobednárik". Pod Ta 
svojich bujných predstáv urobil predstavenie 
rozprávkových čár, čarovania za sprievodu 
krásnej hudby. U robil poslednú Mozartovu 
operu ako čierne divadlo, ako requiem za 
skladateľa. Miesto predohry sa hrá smutný 
koniec génia. Papierovú siluctku skladateTa 
strihajú, štvrtia, malému divákovi naháňajú 
des. Na začiatku teda divadlo krutosti , nie 
radosti. Je to vstup priveľmi poučujúei, ale 
malý divák z neho sotva pochopí, že Mozar
tova smrť bola žalostná, ale jeho dielo je ne
zničiteľné. Navyše úvodný akord nám zostal 
na duši celý večer. Podchv!Tou sme mali do
jem, že sa tu bude inscenovať Requiem a nie 
Carovná flauta. 

Aj čierne divadlo môže mať humor. Pred
stavenie ho na viacerých miestach aj má, do
konca na miestach nečakaných (hrozby 
a kliatky Kráľovnej noci), ale obecenstvo je 
pohrebným úvodom tak trúchlivo naladené, 
že sa bojí zasmiať a už vôbec si netrúfa zabá
vať sa. 

Carovná flauta je však tvrdým inscenač
ným orieškom, o jej výklad sa málokto pokú- • 
sil. Aj posledná inscenácia na javisku opery 
SND je len výpravnou fécriou vďaka scéno
grafovi, tu je to zase .,pod!vaná" zásluhou re-

žiséra a storakých možnosti bábkového di· 
vadia. Jeho práva tu Bednárik plne rešpektu· 
je. Ale pokúsil sa aj o výklad diela v duchu 
výzvy podobnej biblickému Nechajte malič· 
kých prísť ku mne ... Rozpráva im rozprávku 
o víťazstve dobra nad zlom. To je duch kaž· 
dej rozprávky. Ale táto opera má aj iné tóny. 
Lenže pochopia ich deti? Návštevníkom toh· 
to Bcdnárikovho predstavenia sa Schikane· 
derov príbeh scvrkáva akoby na spor rozve· 
dených rodičov o dieťa . Zlá matka a dobrý 
,.otec" zápasia o svoje právo rozhodovať 
o osude princeznej. Deti sú celkom v rukách 
dospelých, bábky Paminy a Tamina sú tu 
dvojnásobnými bábkami. Možno i preto icp 
osud v tomto predstavení divákov veľmi ne· 
zaujíma a nedojíma. Pamina a Tamino sú tu 
akoby pomimo. Predstavenie oduševňuje 
a diváka za dušu chytá predovšetkým Papa· 
geno. A tak sa v nás neozýva Taminova ča· 
rovná flauta , ale skôr ,.tancujeme·• podTa 
zvukov Papagenovej zvonkohry. 

V Mozartovom rodnom Salzburgu hrajú 
Carovnú flautu aj v bábkovom divadle. Rep· 
rodukujú kvalitnú nahrávku a ilustrujú ju 
v štýle tradičných predstavení. Jozef Bedná· 
rik s celým radom spolutvorcov volili inú ces· 
tu . Chytajú detské dušičky do siete syntetic· 
kého divadla. Divadelnosť diela im v sieti 
uviazla, ale mnoho nôt im uniklo. Za hudbou 
sa možno viacerí navnadenf diváci poberú do 
opery, ale tí , čo odtiaľ pr!du sem, budú zase 
očarení nezvyčajným čarom takejto podoby 
Mozartovho operného testamentu. 

LADlSLA V l:A VOJSK Ý 

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

sovej stránke ľahko zdoláva všetky úskalia 
svojho neľahkého partu a jeho rovnomerne 
gradujúci výkon kulminuje v rozprávaní 
o svojej rímskej ceste. Veľkým prísTubom 
prvotriednej Venuše je hlasovo i výrazovo 
disponovaná V ári Zsuzsa . Žiaľ László Bárány
-Paál nemá dostatočnú váhu a majestát 
kniežaťa z Thiiringenu, kým zase Gyôrgyi 
Murárová je priam vzorovo pôvabným pa
stie rikom. Medzi kladné komponenty pred
stavenia výborne zapadli minnesängri a mo
hutný zbor. 

Jadro tímu druhého obsadenia tvoria Ist
ván Róka (Tannhäuser), Gabriclla Felbero· 
vá (Alžbeta), Pál Kovács (Wolfram), Anikó 
Rohonyiová (Venuša) a Gábor Kcncscy 
(Hermann) . Z tohto relatívne solldneho an
sámblu vysoko vyčnievali ženské postavy -

zrelá Venuša a mladučká , skôr na dramatic
kejšie odtiene sa koncentrujúca Alžbeta. 

Obidve navštfvcné predstavenia dirigoval 
-ako som už spomenul - Ádám Medveczky. 
Ako wagnerovský dirigent bol príjemným 
prekvapením. Kým na prvom predstavení 
bolo v jeho výkone cítiť nervozitu pramenia
cu zo záskoku, a tým zúženú amplitúdu výra· 
zu, tak na druhom triumfoval uvoľnenosťou , 
pohodou interpretácie a krásou plynúcou 
z rovnováhy medzi vrúcne introvertným 
a dramatickým výrazom. 

Predstavenie je naštudované v nemčine, 
na veľmi rôznorodej kvalitatívnej úrovni , 
a tak aj v tomto divadle sa skvele uplatnilo 
práve do prevádzky uvedené svetelné tlmoč
nícke zariadenie . 

JOZEF VARGA 



e SWVENSKÝ FILHARMONICKÝ 
ZBOR spoluúčlnkoval v čase od 26. 2. do 
3. 3. 1990 na troch koncertoch Orehestra 
Nadonal Bordeaux Aqultalne vo francúz
slcych mestách Mont de Marsan, Pau a Pe
nigeux. Pod taktovkou Ufdlrigenta tohto te
lesa Alaina Lombarda spolu s francúzskymi 
sólistami - Ellsabethou Vldalovou (soprán), 
Martinou Mabeovou (mezosoprán), Jeanom 
Vldalom (tenor) a René Masslsom (barytón), 
predniesli VIvaldiho skladbu Gloria a Orffo
vu kantátu Carmina burana. Vlacr~ná 
úspe§ná spolupráca s orchestrom v Bor
deaux pokrač!Qe opäť najeseň: od 4. do 22. ok
tóbra t. r. sa uskut~nf koncertný ~azd 
Slovenského Dlharmonlckého zboru a o.-. 
ehestra National Bordeaux Aqultalne 
s Pražským filharmonickým zborom pod 
taktovkou A. Lombarda do Francúzska, 
NSR a Rakúska, kde uvedú Berllozovo Rek
viem. Vo Francúzsku n~ú toto dielo ~ 
oa gramofónovú platňu. -uy
• MINISTERSTVO KULTRÚRY l:R vy
~ls!Qe V. ročník Interpretačnej sútaže 
CR v odbore drevených dychových nástro
jov (ftauta, hoboj, klarinet, fagot). Sútai sa 
koná v Chomutove od 2. do 10. novembra 
1990 a je vypísaná pre v§etkých občanov čes
kej národnosti, ktorí v roku konania súťaže 
neprekročia hranicu 29 rokov (obämia slo
venskej národnosti sa môtu zúčastniť len 
v prípad~ te žijú alebo pôsobia na území 
tR). Zá!Qcmcl o účasť v súfaii obdňla 
podrobné podmienky a prihlli§ky na adrese: 
Hudební studio l:HF, p. Klenorová, Maltéz
ské nám. l, US OO Praha l, tel. 53 63 95. Uzá
vierka prihlli§ok je 31. m~a 1990. 
e MIW~ PIETOR NOVÝM RIADITE
toM SND. Konoom januára bol rwikciou 
riadltda SND poverený Milo§ Pietor, ktorý 
na tomto poste vystriedal Ivana Petrovické
ho. Svoje poslanie vidí nový riaditeľ predo
lietkým v zavedení vz(lomných demokratic
kých vdahov, s čfm súvlsf ~ príprava nové
lllo, demokratického §tatútu SND l nového 
domáceho poriadku. JednotUvé umelecké 
telesá by v nových podmienkach mail byt 
overa autonómnej§le a to nielen JHJ stránke 
Ideovo-umeleckej, ale ~ organ.izKnej a 0-
nančnej. Takáto samostatnosť vybaví ~ 
umeleckých U fov jednotlivých ansámblov 
overa rozslahlej§fml .právomocami, net aké 
mali doteraz. 
e OPERA SND V lAHRANil:f. Vo svojej 
jubUejnej 70. sezóne vyvfJa operný súbor 
SND nezvy~ne bohatú ~azdovú aktivitu. 
Po turné do NSR a ~v~člarska v marci t. r., 
kde uviedliiJ predstavení Verdiho opery Si-
180n Boccanegra, uskut~ní opera v čase od 
IS. do 26. aprfla ~azd do ~v~člarska, NSR 
a Holandska s l.nseenáciou Borodlnovej 
opery Knieža Igor. V rámci Dnákultúryl:SFR 
v Mad'arsku uvedie súbor opery SND 4. má
ja t. r. v Budíne koncert sólistov opery 
a S. m~a v budape§tianskej ~tátnej opere 
Gounodovu operu Faust a ,Margaréta. Vzá
pltí odcest!Qe opera na ~azd do ~panlel
sb, kde sa v čase od 13. m~a do IO. júna 
predstaví v Granade, SeviUe, Mun:ll, Mala
se, Salamance, Oviede, Bilbao, Zaragoze 
1 Madride s Mozartovou operou Don Giovan
ni a Rossiniho Barblerom zo Sevilly. Vyvrcho
lením bude účasť opery SND na Medziná
rodnom hudobnom festivale v Edinburghu 
v druhej polovici augusta t. r., na ktorom 
lll'edle opery Faust a Margaréta, Knieža 
laor, Suchoňovu Krútňavu a Jullettu 
B. Martln6. 
l GAlAKONCERT VO VIEDNI. Vo vel'liej 
sále viedenského Konzerthausu sa uskutOO. 1 
oli 7. aprfla t. r. galakoncert sóUstov opery 

. SND, nad ktorým prevzal zli§tltu starosta 
mesta VIedne Dr. Helmuth Zilk. Na koncer
te spoluúčinkovala ~ Lucia Poppová. 
tU. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL AKA
DEMICKÝCH ZBOROV IFAS PARDUBI
Ct sa koná v Pardubiciach 6.-9. septembra 
1990 pod zá§tUou Ministerstva kultúry l:R, 
Medzln,rodného zväzu §tudentstva, Asoclá
de českých hudobníkov, Slovenskej hudob
nej spoločnosti, SlovensUho hudobného 
fondu a Ú'"e českých speváckych zborov. 
Podrobné informácie zfs~ú zá!Qemcovia 
u adrese: IF AS 1990 - sekretariát, Stani
... v Valenta, Vysoká §kola chemicko-tech
IIOioglcká, Leninovo nám. 565, 53210 Pardu
lllee. -H
l CELO~ÁTNA SútAŽ V HRE NA 
AKORDEÓNE V HOÍlOVICIACH. Od roku 
ms sa kaidé 2 roky uskut~ň!Qe celo§tátna 
mjkolová sútai v hre na akordeóne v Ho
llll'lclach. Tohto roku sa konala v dňoch 
L 1 9. 2. a zúčastnilo sa na nej 21 sólistov 
1 3 akordeónové duá. V kategórii juniorov 
zfskal - L cenu l. Hudec (Žilina); v kategórii 
snlorov - l . cenu P. Celec (V~MU Bratisla
ft); v akordeónových duách - l. cenu získali 
A. Flelscherová, P. Kovádk (Konzervató
riUI Bratislava). 

Prémia Slovenského hudobného fondu 
llola udelená P. Celeeovi z V~MU za lnte.-. 
,máclu skladby J . Hatríka Koncertný mo-
1116&. Okrem toho porota udelila cenu 
tuF 1 testné uznania. -KC-

Alexander Cattarino 
Ostatných dvadsať 

rokov sme si zvykli 
spájať meno Alexan
dra Cattarina so Slo
ve nským komorným 
o rchestrom, kde je
ho spoľahlivé čem
balové continuo, ale 
i početné sólové pre
zentácie tvoria ne
odmysliteľnú súčasť 
jedinečného inter
pretačného umenia 
tohto súboru. Jeho 

umelecké ambície sa však neobmedzujú len 
na pomerne úzky priesto r barokovej literatú
ry domovského ansámblu , ale poznáme ho 
i ako výborného komorného partnera v rôz
nych menších zoskupeniach a pozoruhodne 
technicky disponované ho klavírneho inter
preta. Najmä v klavírnej interpretácii sa od 
počiatkov svojej umeleckej kariéry- a ko od
chovanec R. Macudzinského na VŠMU -
i vďaka svojej technike, umocnenej muzika
litou a hudobným rozhľadom , zame riaval na 
zvládnutie najnáročnejšlch virtuóznych diel 
predovšetkým romantických skladateľov 
(F. Liszta) a hudby 20. stor. O kre m mnohých 
vystúpeni na domácich a zahraničných kon
certných pódiách má A . Cattarino, tohtoroč
ný päťdesiatnik , na svojom konte početné 
gramofónové, rozhlasové a te levízne nahráv
ky . 

-H-

Ľudmila Kojanová 

Akčný výbor jubi
lujúcej klaviristky 
Ľudmily Kojanovej 

·zasahuje predovšet
kým východné Slo
vensko a Košice , 
kde pôsobí spolu so 
svojím manželom 
P. Novotným už od 
r: 1963. Úspešne sa 

jej darí aplikovať nesporné kvality českej 
klavírnej ško ly (študovala na pražskom kon-
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e Nekrolóa k úmrtiu Jána Cikkera z pera 
Grahama Melvlllea-Masona- predsedu Dvo
fákovej spoločnosti v Londýne a nedmeho 
hosfa HIS SHF, ktorý sa llvo zauJíma o slo
venskú a českú súčasnú hudbu, uverejnU 
nezávislý londýnsky denník The lndepen

.dent. 
'.. hzz from Denmark 1990 (Diez z Dó
_s,!yl) je názov nahrivky niekol'kých df.ezo-
vých skladieb, reprezent!Qúcieh súčasný 
dánsky džez, ktorú zaslala dánska dlezová 
spol~nosf (lbe Danish Jazz Association) 
spolu s ponukou skontaktovať sa s jednotli
vými skupinami a on:hestrami. 
e Dánske hudobné Informačné- stredisko 
organizuJe v dňoch 20.-23. 6. 1990 m~strov- · 
ské klavírne kurzy venované pamiatke dán
skeho skladateľa Carla Nlelsena. Kurzy na 
Funen Academy of Music v Odense povedie 
dánsky klavirista pofského pôvodu Herman 
D. Koppel. Prihlá§ky treba poslat n~neskôr 
do IS. 4. Podrobnej§le lnform,cle molno zfs
kaf v HIS SHF, alebo priamo v Danish Mu
sic Information Centre 48 Vlmmelskaftet, 
I?_ K- 1161 Copenhagen, Denmark. 
e V reprezentačnej miestnosti HIS SHF je 
ln§talovaná ponuková výstava zahranllných 
notovín rôzneho obsadenia, pre zá!Qemcov 
prístupná kaldý dell od 8.00 do 15.00 hod. 
e DUhyramby pre klavír H. Domllllského 
a Plano sonátu J. Slxtu zaradila do svojho 
aprflového programu sovietska klaviristka 
Irina Jevčenko z Vladlvostoku, ktorá bola 
hosťom SHF v lete 1989 a bratislavským po
slucháčom sa predstavila na koncerte v rám
ci cyklu Pondelky v KlarisUch. 
e Udalosti 17. novembra 1989 v Prahe ln
§plrovall slovenského skladatefa Ladislava 
Kupkoviča, lijúceho v NSR, k napfsaniu 
kantáty pre mldaný zbor a orchester Kdy -
když ne ted'? Kdo - když ne my? 
e Výsledkom mnohých, obojstranne uti
točnýeh kontaktov HIS SHF s kultúrnymi 
centrami v zahraničí je usporiadanie výstavy 
o českej a slovenskej hudbe v Dlseotheque 
des Halles v Parili, ktorá sa uskut•í 
v rámci kolokvia Martln6 a Francúzsko 
v marci a aprfll 1990. 

Peter Hradil 
V slovenskom 

zborovom hnuti pa
tr{ k tým zanieteným 
umelcom , ktorí in
špiratívne a ne únav
ne posunovali jeho 
vývoj sme rom ku 
kva litnejšej tvorbe 
i interpretácii. Už 
počas štúdia zbo-

rového dirigovania u J . Haluzické ho pôsobil 
ako asistent dirigenta v speváckom zbore 
Lúčnica, kde sa neskôr vrátil ako hlavný 
zbormajster a pôsobí tu dodnes. Medzitým 
však stál na čele mnohých popredných slo
venských zborových te lies, amatérskych 
i profesionálnych . Významné bolo jeho účin
kovanie v Speváckom zbore slovenských uči
terov , kde post hlavného dirigenta prevzal po 
svojom profesorovi J . Haluzicléom. Pracoval 
však aj so zborom SND , kde sa podieľa l 
na príprave opier T . Andrašovana Biela ne
moc, B . Martinu Grécke pašie , Mozartovej 

· Figarovej svadby a viacerých Verdiho opier. 
Rozsiahle zborové die la , ako napríklad Ver
diho Rekvie m , Prokofievovu kantátu Ale
xande r Nevský, Bcllovu Svadbu Jánošíkovu 
i premiéru Bázlikovej poémy Dvanásť uyie
dol počas svojho pôsobenia v Slovenskom fil 
harmonickom zbore. Na čele viacerých zbo
rových telies získal význllmné domáce i za
hraničné ocenenia, pripravil početné nahráv
ky v rozhlase a hudobnom vydavateľstve 

Opus, naštudoval mnohé významné zborové 
skladby a podnietil k napísaniu pôvodnej 
zborovej lite ratúry viacerých slovenských au
torov. Peter Hradil je činný aj pedagogicky
je docentom na VŠMU v Bratislave. 
V týchto dňoch oslávil v preň príznačnej ak
tivite p~ťdesiatiny. -H-

zervató riu a JAMU v Brne) v rámci svoj ho 
pedagogického pôsobenia na košickom kon
zervató riu - k jej žiakom patril napríklad aj 
mladý klavirista Marián Pivka. S rovnakým 
zaniete ním sa venuje aj koncertnej činnosti 
v odbore u nás málo frekventovanom: spo lu 
s manželom vytvorila klavírne duo, kto ré je 
.dnes vlastne pokračovateľom tradície na Slo
vensku;_reprezentovanom pôvodne manžel

. mi Macudzinskými. Počas d l horočnej ume
leckej činnosti sa stali oporou koncertného 
života východoslovenské ho regiónu , koncer
tovali s radom domácich i zahraničných te
lies, spolupracujú s Cs. rozhlasom a Cs. tele
víziou. 

-H-

TIPPETT 
PODĽA 

MAS.ONA 
Prvou akciou tohto roku z cyklu tradičných 

besied v Klube skladateľov bola prednáška 
dr. Grahama Mclvlllca Masona o 4 symfó
niách anglické ho skl adateľa Michaela Tip
pena (nar. 1905) . Monotematická orientácia 
výkladu a v neposlednom rade i koncepcia 
prcdnášajúceho prcdurči la viac-menej info r
matívne poslanie podujatia , spočívajúce 
v poskytnutí prvo tného vstu pu do autoro
vých symfónií. Voľbou 4-5 minútových uká
žok však ich celkový obraz zo tal neautent ic
ký a zahmle ný. 

Dnes te nto vekom R5-ročný, a le duchom 
vraj šesťdesiatnik , patrí k najuznávancjším 
žijúcim britským skladateľom . Kompozične 
vychádzal z Palcstrinu , a nglickej renesančnej 
polyfónie , Bacha, Händela a obzvlášť Beetho
vena , ktorého hudbe sa - pod ľa jeho vlast
ných slov - "úplne odovzdáva'". Tippettove 
4 symfónie prcdstavujp produkt zre lých ro
kov, j(aždá z nich má vnúto rnú analógiu s je
ho ope rami . l. symfónia ( 1944-45) je odo
zvou na voj nové utrpenie a príkladom auto
rovej mimoriad nej schopnosti tvoriť zvláštne 
modifikácie sonátovej formy (napr. Finále 
je postavené na dvojitej fúge vsadenej do 
ko ntextu sonátove j formy) . 2. Symfónia 
( 1956-57) popri svojej silnej spätosti s Bee
thovc nom evokuje zvukové prvky z tvo rby 
Ch. Jvesa a l. Stravi nského (Pe truška) . 
3. symfónia ( 1970-72) bola poznačená .. ame
rikanizáciou" (džezové blues pro ti priamemu 
citátu z Beethovenovej .. Deviatej"). Pre ja
vujú sa v nej úzke asociácie ~ o perou The 
Knot Garden, kde zavŕšil bohatú syntézu 
všetkých predošlých štýlov. V jednočasťovej 

4. symfónii ( 1967-77) sa Tippet vracia k ab
straktnej . čiste inštrumentá lnej koncepcii. 
Part itúra je virtuózna, pria mo inšpirovaná 
kvalitami Chicago Symphony O rchestra. 

Dr. Mason okre m po pisu týchto symfónií 
informoval, že na zák lade záujmu bra tislav
ského SND o Tippettovu operu prejavil jej 
tvorca ochotu rezervovať si pre pobyt v slo
venskom hlavnom meste dva týždne. 

JURAJ POKORNÝ 

KONKURZY 
llllllltel' Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje 

llollkan aa obsadenie voľných miest v orchestri opery a baletu 
SNDs 

- hniov aa husliach (povinný klasický alebo romantick.V kon-
illlit + lkllldba podľa vlastného výberu do IS min.), " 

- Jar6lot u tromWne, 
- llrMof aa flaute, 
- larMov aalesaoDl roku U., m., IV., 
-~ani&~ u tabe (O,S úv.). 
.........,. ttrlJatla je absolutórium VŠMU, AMU, JAMU ale

.. lreazenat6rla. Kollkun sa koná dňa 7. S. o 10.00 hod. v budove 
opery SND, Gorkéllo 2, Bratislava. Veková hranica je 35 rokov. Pí
.....-BIIIIosd sluátkyna flvotopisom a popisom praxe posielajte 
.. _..r do L 5.1990 na Vedenie opery SND, Gorkého č. 2, 815 86 
......... Cestovné bradfme len prijatým uchádzačom. 

xxx 

Rladltefst\'o rAu v Zlatých Moravciach prijme od l. 9. 1990 kva
llflluJYanfch- uiiteľov hry na akordeóne, 

hry na klaviri .a 
hlasovej výchovy. 

BUBle lnfoi'IÚele na riaditeľstve ~U, č. tel.: 235 58. 

xxx 

OZNAM 
O.am._.eme ~Jenom Slovenskej hudobnej únie, že termín 

..-.ala prllaiMok na letné rekreačné pobyty v tvorivých za-
rl ... t.ela Slovenského hudobného fondu je do 
.. ..... 1990. 
PrlldMIQr illOino podať osobne alebo písomne na adrese: 

Slor..W budobný fond, útvar fondovej starostlivosti, Fučí
.._lPtat t1 Bratislava. 



Snímka R. Allimov (APN) 

Ako sa vyvíjal osud sovietskej hudobnej 
avantgardy za posledné desat'ročia? 

- Začiatkom šesťdesiatych rokov sa mnohí 
naši skladatelia obrátili k tomu , čo sa udialo 
v západnej hudbe. Chceli poznať to naj lep
šie, skúmat' všetko nové v prfstupc k zvuku , 
v skladateľskej technike , aby na základe to ho 
v čomsi revidovali vlastné pozície. 

Dnes je ťažko uveriteľné, že boli časy, keď 
takí sk ladatelia ako Stravinskij , Bartók, 
Schônbc rg, Be rg a Wcbern boli v našom štá
te zakázaní. Mimochodom, dodnes nie je 
u nás takmer vôbec známe posledné tvorivé 
obdobie l. Stravinského. Málo poznáme po
zoruhodného amerického skladateľa Charle
sa lvesa. 

Bez dôkladného štúdia klasikov dvadsiate
ho storočia sa ne možno stať skladateľom . 

NOVÉ 

VEDENIE 

SALZBURSKÉHO 

FESTIVALU 

Umelecký intendant Gérard Mortie r, eko
nomický šé f Ha ns Landesmann a prezident 
llcinrich Wicsmi.illcr sa nedávno predstavi
lo v Mozartovom obytnom dome v Salzburgu 
medzinárod nej tl::tči a informovalo o svojich 
najbližších plánoch. V budúcnosti sa má zvý
šiť podiel súčasnej hudby v programoch festi
valu : v roku 1992 má s festivalom intenzívne 
spolupracovať Pie rre Boulcz na spôsob 
.. Compo cr in Rcsidencc··. v roku 1993 budú 
nas ledova ť Gyôrgy Ligeti a Gyôrgy Kurtág. 
V roku 1992 popri inscenácii J anáčkovej ope
ry Z mŕtveho domu (dirige nt Claudio Abba
do) uvedú všetky najvýznamnejšie o rche
strálne a komorné diela tohto moravského 
skladateľa . V tom istom roku je na programe 
aj Messiaenova opera Fran~ois ď Assise. 
Z Mozartovej opernej tvorby sa v roku 1993 
uvede ním Lucia Sillu začne cyklus je ho opier 
z obdobia mladosti, z veľkých opier o tvára 
nový mozartovský cyklus v roku 1992 insce
nácia Tita , vr. 1993 nasledujú Don Giovanni 
a Cosi fan tutle . Figarovu svadbu prevezmú 
z re pertoáru Veľkonočného festivalu 1991. 
S Veľkonočným festivalom (založený Hcr
bcrtom von Karajanom , ktorého šé fovskú 
taktovku od tohto roku prebe rá Sir G eorge 
Solti) , sa bude trvalo spolupracovať, podob
ne ako s viedenskou Státnou operou, najmä 
pokiaľ ide o výmenu inscenácií mode rných 
opier. Ďalší akcent v oblasti opery bude tvo
riť baroková ope ra . Festival chce v budúc
nosti spolupracovať so špičkovými reži é rmi 
-zatiaľ sa uvažuje o osobnostiach ako Peter 
S\ein, Luc Bond)' , Kar\ Ems\ \-\errmann 
a Patricc Chércau . Snahy sme rujú k založe
niu súboru pre Novú hudbu a k predfžcniu 
festivalu do septembra st retn utím mládežnfc
kych o rchestrov celého sveta. A rozpočet? 
Aby sa mohlo ročne uskutočniť S-6 premiér 
bude treba 110 miliónov ôS ročne , t.j. ceny 
v~tupenick nemožno zníži ť . Mimochodom -
festival nic je tak ý stratový, ako by sa dalo 
predpokladať: v uplynulom roku ( rekord
nom) sa 7S% vrátilo v tržbách! 

_, ~ -

O sovietskej hudobnej avantgarde s E. Denisovom 
Aby skladateľ nadobudol tvorivú individuali
tu, musí ovládať základné typy súčasných 
skladateľských techník . Až potom môže vy
tvoriť vlastnú syntézu , svoj individuálny ja
zyk. Musi poznať všetko , aby nadobudol 
majstrovstvo a stal.sa samým sebou . Tak sa 
napokon stali skladate lia mojej gene rácie na
vzá jom úplne odlišní ; hudba Sofie Gubajdu
linovej sa neponáša na hudbu Alfreda 
Schnittkeho, Schnittkeho hudba na Knajfe
lovu, Knaj fclova na hudbu Silvestrova. 

J e veľmi ťažké odrazu prekonať negat fvny 
vzťah k hudobnej avantgarde, pre tože sa vy
víjal v priebehu mnohých rokov. Podaktorf 
napríklad sú toho názoru , že avantgarda ruši 
tradície . No nie je to tak. Veď vlastne jed 
nýrp z najavantgardnejších tvorcov bol a je 
Musorgskij . Bol to on , ktorý bez ohradu na 
pre kážky vyzýval všetkých "vpred , k novým 
brehom!". 

Co sa týka popularity našej hudby v zahra
nič!, na prfčine bolo niekoľko okolností. Bol 
to predovšetkým záuje m zahraničných hu
dobnfkov o naše diela, to, čo sa dnes nazýva 
osobným kontaktom. Neexiste ncia zákazov, 
kto rá umožnila a umožňuj e, aby ta m zne la 
akákoľvek hudba , medziiným aj naša. 

Ste presvedčený, že avantgarda naruši tra
dície. Lenže prejavujú sa v nej vôbec ná rodné 
črty? 

- Každá skutočná hudba je národná, nech 
by prinálcžala akémukoľvek štýlu či žánru . 

Pre nikoho nie j e tajomstvom, že záujem 
o takzvanú súčasnú hudbu nic je e.šte v Soviet
skom zväze priveľmi výrazný. Ako si to mož
no vysvetliť? 

- Obecenstvo odnaučili od súčasnej hud
by. Uviedol by som rad príčin , ktoré podfa 
mňa mali negatívne dôsledky. 

Politika zákazov ohromne poškodila všet
ky oblasti nášho u01enia . Mimochodom , ne
byť nedávnych zákazov , bola by rocková 
hudba dávno zaujala skromné miesto, aké 
zastáva vo svete . 

V tomto hektickom období veľkých zmien 
som mal možnosť prežiť týždennú idylu vo 
švédskom meste Malmô. V dňoch 3.-10. mar
ca 1990 sa 1u konal Svédsky hudobný týždeň , 
čiže prehliadka novej tvorby tamojších skla
dateľov. Príležitosť viac ako vhodná na po
rovna nie s podujatím , kto ré sa pravide lne 
každoročne koná u nás. Treba však pripome
núť, že okrem toho sa každoročne v Stokhol· 
me uskutočňuje medzinárodný festival súčas
nej hudby. 
Zahraničných hostí na prehliadke bolo ve

Ta , a to najmä z krajín strednej a východnej 
Európy. Ceskú polovičku našej federácie 
tvoril Luboš Fišer. Hostitelia nás s ospravedl
ňuj úcim výrazom v tvári upozorňovali , že je 
to len také malé provinčné mesto a podľa to
ho vyzerá aj festival. Viackrát sme si s priate
ľom Fi šerom povzdychli : ale by nám bolo dob
re v takej provincii. .. (Malmô je veľkosťou 
porovnateľné s Košicami.) 

Koncerty sa konali na rôznych miestach; 
výstavná sieň Konsthallc, moderná , zvonku 
nenápadná, akusticky dobre riešená budova 
bola akýmsi centrom prehli adky. Medzi vy
stavenými obrazmi súčasných švédskych vý
tvarnfkov odzne li viaceré komorné koncerty. 
Dve podujatia sa konali v priestoroch tamoj
šej Vysokej hudobnej školy. Keďže pôsobím 
na Hudobnej fakulte VSMU , všímal som si 
podmie nky: rozsiahly komplex mode rných 
jednoposchodových budov na okraji mesta , 
množstvo voľných priestorov, veľká a malá 
koncertná s ieň, organová s ieň . počítače , kva
litné nástroje , štúdio , kopírovacie stroje 
a znovu počítače , človeK musí dávať pozor, 
aby na nejaký z nich o mylom ncstúpil. . . Ďal
šic koncerty boli v menšej komorne j sieni ta
mojšieho rozhlasu a napokon vo veľkej kon
certnej sieni modernej budovy Konscrthusct , 
ktorá je zhruba o polovicu väčšia ako naše 

Vedomá dezinformácia v oblasti hudobné
ho umenia nezriedka priviedla k tomu, že sa 
skutočné hodnoty zamieňali s pse udohodno
tami . Dlhé desaťročia sa pod titulom súčas
nej hudby predvádzala pseudohudba. To, sa
mozrejme, vyvolávalo negatívnu reakciu po
slucháčov. 

Súčasnej sovietskej hudbe treba vrátiť dô
veru a treba častej šie interpretovať v našej 
krajine tých zahraničných skladateľov, ktorí 
získali medzinárodné uznanie . 

V súčasnosti sa veľa hovori o " bielych mies· 
tach" v domácom hudobnom dedičstve. Exls· 
tujú v hudbe dvadsiateho storočia? 

- Našťastie naša hudba oplýva talentmi , 
medzi nimi aj takými, čo sa vyrovnajú talen
tu Prokofieva a Sostakoviča. Nevieme 
o týchto ľuďoch , pretože ich jednoducho vy
škrtli z dej ín sovie tske j hudby a bolo zakáza
né zmieňovať sa o nich v tlači . Ich diela sa za 
posledných päťdesiat rokov neinte rpretovali 
a nevydávali, ležali "v šuplíku" a tvoria celú 
jednu neodhale nú vrstvu . Doma ešte len za
čínajú objavovať tvorbu Nikolaja Roslavca, 
Artura Luriého , A lexandra Mosolova , Scr· 
geja Protopopova, Nikolaja Obuchova, 
Dmitrija Melkicha , Boleslava Javorského 
(te nto vynikajúci teoretik bol aj výborným 
skladatefom) , Vladimíra Dešcvova, Leonida 
Polovinkina ... Kým v literatúre a výtvarnom 
umení už prirodzený proces návratu nespra
vodlivo zabudnutých mien nabral správnu si
lu , v hudbe všetko prebieha veľmi pomaly. 

Aké sú podľa vás osobitosti vnímania hud· 
by v súčasnosti? 

- Každý ume lec s výraznou individualitou 
hovorí to, čo nehovorili iní, pričom hovorí 
nezvyčajným , a preto nepochopiteľným jazy
kom. Preto je vždy po trebné obdobie privy
kania . To , čo je v umelcovi nové , kritika , 
rovnako ani publi kum neprijme hneď. Vez
mime si príklady na prijímanie nového 
v hudbe z dej ín: fiasko Bizetovej Carmen, 
neúspech Debussyho Pcllea a a Melisandy 

rozhlasové Koncertné štúdio. Mimochodom, 
koncert tam bol plno navštívcný 1500-2000po
slucháčmi . 

Vždy pri náv5teve zah raničného festivalu 
súčasnej hudby ma prekvapí vysoká úroveň 
i nterpretačných výkonov. Malmô nebolo 
v tomto smere výnimkou. Perfektné výkony 
sólistov, komorných súborov (napr. súbor 
Aqua rius s vedúcim Lennartom Agrenom či 

Štokholmské saxofónové kvarteto) a tamoj
šieho symfonického orchestra pod taktovkou 
Nicholasa Cleoburyho boli pre našinca zážit
kom na d lhú dobu. Co motivuje týchto Tudí, 
aby k interpretácii novej tvorby pristupovali 
s maximálnou zodpovednosťou? Kto vedie 
mladých sólistov či č lenov komorných súbo
rov - na prvý pohľad štude ntov či čerstvých 
absolve ntov školy - k perfe ktnému výrazové
mu i technickému zvládnutiu mimoriadne ná
ročných partov? (A vôbec, nemali by sme si 
klásť otázky my?) 

Nemôžem posúdiť, či táto prehliadka bola 
re prezentatívna výberom súčasnej švédskej 
hudby. Nechcem čitateľa zaťažovať výpoč

tom koncertov, jednotlivých skladateľov 
a diel , často kvetnato pomenovaných. Roz
hodne to však nebol výber skladieb typu 
"z každého rožka troška", charakteristický 
pre naše Týždne . Dominantnou štýlovou ten
de nciou prevažnej väčšiny skladieb je nad
väzovanie na avantgardné prúdy SO-tych 
a 60-tych rokov, postserializmus spojený s li· 
ve-e lektronikou a computer music. Minima
lizmus sa, nech mi moji priatelia prepáčia , 

ne konal, retro takisto nie (ak zaň nepovažu
jeme napr. V. symfóniu SS-ročného nestora 
švédskej hudby Hansa Holewu). Roky Dann· 
stadtu sa pripomenuli znovuuvcdením už 
klasickej skladby Bo Nilssona Zwanzig Grup
pen. Pri ne j si pozorný poslucháč môže uve
domiť istý rozdiel medzi avantgardou 60-tych 

Zahraničné súťaže 
e MEDZlNÁRODNÁ SKLADATEĽ
SKÁ Sút A"!... MOZART \99\ }e vw\saná 
v dvoch kategóriách: l . skladba pre mozar
tov ký orchester, prípadne rozšírený o dvoch 
hráčov na bicích, maximálna dfžka skladby -
20 min .) 2. dychové okteto v maximálnej 
dfžke 20 min. Možno oboslať obc kategórie . 
Súťaž je určená skladateľom narode ným po 
1. januári 19SS. In fo rmácie a prihlášky na 
adrese: Gese llschaft der Musikfrc undc in 
Wie n, Kompositionswettbewerb Mozart 
1991, Bôse ndorfc rstrasse 12, A- 1010 Wie n, 
Rakú~ko; uzávierka prihlášok je S. 12. 1990. 
e ll. ME DZ INÁRODNÁ SÚŤAŽ KOM
P07 .frl f PR F. I)YrHOVÝ ORrH E<;;TFR 

sa uskutočni v talianskom Corcianc. Je vypí
saná na ~u'oovo~né s\<.\ad'o)' pre d)'chov\<.u , 
bez, alebo s o rchestrálnymi a vokálnymi só
listami (okrem zboru) , s prípadným požitím 
maximálne S ďalších nástrojov, nctypických 
pre to to obsadenie . Info rmácie a prihl ášky 
do 20. 7 . 1990 na adrese: Scgreteria Pro Lo
co, Via Laudati , 4 c.a .p. 06073 Corciano 
(PG) Taliansko. 
e 3. M EDZINÁRODNÁ SKLADATEĽ
SKÁ SÚŤAŽ sa uskutoční S.-7. 9. 1990 
v Bcsan~one . Té mou je o rchestrálna skladba 
bez sólistov, v trvaní IO-IS min. Zúčastniť sa 
môžu záujemcovia zo všetkých krajín , ktorí 
k l . 9. 1990 n~rln~ i ,..h nu vf'lr 1'\ r P r M ic.>rl r. .... 

a Stravinského Svätenia jari. Tri fiaská v Pa
ríži. Zdá sa nám to čudné, ale čas všetko po· 
staví na príslušné miesto. 

V ostatných rokoch Tudf v umení priťahuje 
väčšia jednoduchosť a ľudskosť. Hlasná a hr· 
dinská hudba ich unavila. Túžia po teple, ne· 
hc, prostých ľudských slovách. V súčasnosti 
sa vo svete oveľa častejšie hrá Schuben 
a Mozart , než Beethoven. To nijako ne
zmenšuje Beethovenovu veľkosť. Jednodu
cho dnes je ľuďom bližšia iná hudba, zmenila 
sa všeobecná potreba . 

Súhlasíte s názorom, že súčasná hudba je 
v kľize? 

- Takzvaná nová hudba nie je a nebola 
v nij akej kríze. Túto " krízu" si vymysleli hu· 
dobnl úradnlci. Hudba sa všade vyvíja priro
dzenou cestou . A tá nikdy nebýva hladká. 
Vyskytujú sa vrcholy aj zrázy a pády. A tak 
to bolo vždy. Komplikácia je v tom, že dnes 
je sám čas väčšmi zhuste ný a za určitý časový 
úsek sa odohrá viac udalostí. Ale hudba nie 
je v úpadku. 

Všetky vaše premiéry, ktoré sa odohrali 
v najväčších divadlách a koncertných sieňach 
Francúzska, SRN a Talianska, mali veľký 
úspech. Kompenzovalo vám to dlhé neprijatie 
a neznalost' vašej tvorby v Sovietskom zväze? 

- Viete, človek sa môže utešovať, povedz
me, takto: " Aký je v tom vlastne rozdie l, kde 
znie tvoja hudba , hlavná vec, že ju hrajú 
a počúvajú." Boli chvfle a boli pre mňa ťaž· 

ké, keď som sa pokúšal takýmto spôsobom 
utešovať. Ale tento "liek" má veľmi krátku 
účinnosť. A neverím , že by existoval umelec, 
kto rému j e ľahostajné, ako ho chápu a prijí
majú v jeho vlasti. 
Veľmi veľa sovie tskych skladateľov dlhé 

·desaťročia pfsalo do "šuplíka" - všetky dvere 
boli pred nimi zavreté. Niektorých to zlomí· 
lo , iní vydržali. Mňa zachraňovala viera, že 
robím to , čo treba. 

(APN) 
Preložila Sza 

rokov a tou dnešnou. (Dávam za pravdu 
môjmu priateľovi Rudovi Sikorovi v tom, že 
dnešná smeruje viac k monumentalizácii, asi 
to je tak aj v hudbe.) 

Napokon predsa len niekoľko mien: Jo· 
hannes Johansson ( 195 1) sa prezentova l ná· 
paditými komornými skladbami , z nich spo
menie m aspoň Bränd Himmel (Vyhorené ne· 
bo) pre flautu a mg-pás podľa novely 
M . Kunderu . Jan W. Morthenson (1940) sa 
predstavil ako auto r štýlovo vyhranený, za
meraný na krásu de tailu a fragmentu - na
príklad Refractions pre o rgan či Schumann· 
-Lieder pre oprán, basklarinet a klavír , kde 
dospel k neuveritcľnej symbióze punktualiz
mu s romantickou harmóniou. Anders Hill· 
borg (19S4), auto r skladby Himmelsmekanik 
pre komo rný o rchester, kto rá zaujala preclz
ne prepracovanou kompozičnou štruktúrou 
a jemným členením fo rmy. Siegfrid Nau
mann (1919) , ktoré ho dielo sa stalo určitým 
vrcholom prehliadky. Jeho názov znie " .. . 
och liirkan sl ar ach Skanes somrar ila ... " 
(a škovránok trilkuje a skanské letá ponáhfa
jú, N . B. Skane - názov južnej oblasti Svéd
ska , ktorá je údajne pravlasťou Vikingov). 
Názov zvádza k romantickým asociáciám, 
počuli sme však kantátu , akých by mohlo byť 
viac: z hudby, kto rú možno rovnako označiť 
za novú i za tradičnú , pretože nové prvky dá
va do starých súvislostí a staré prvky do no
vých vzťahov , možno "vyčítať" mnohé o se
verskej povahe , o zdržanlivosti a podobných 
veciach, kto ré sú až niekde "za" hudbou 
a v notách ich človek ťažko nájde .. . Cez ten
to týždeň sa mi, dúfam , práve do tej to sféry 
podarilo trochu preniknúť, dozvedieť sa 
i o severských problémoch s izoláciou od Eu
rópy, pravda , tá ich izolácia je trochu viac 
.. splc ndid" ako naša. 

VLADIMIR BOKES 

po roty je He nri Dutillcux. Účastnícky popla
tok - 3SO FF. Info rmácie a prihlásky na adre
se: Monsieur le Président du Festival de Be
san~on e t de Franche-Comté-Concours de 
Composi\ion Musica\e 9() - 10, rue \senban 
- 25 000 Bcsan~on , Francúzsko. 
e 4. ME DZINÁRODNÁ DIRIGENT
SKÁ SÚŤAŽ ARTURA TOSCANINIHO 
spoje ná s kurzom, vedeným Rudolfom Bar
šajom, sa koná v Pa rme , 3.-18. 7. 1990. Je 
určená záujemcom do 3S r. , uzávierka prihlá
šok: 30. 4. 1990. In fo rmácie a prihlášky: Se
gretc ria del Concorso Inte rnazionale di Dirc
zionc d'Orchcstra A rturo Toscanini clo Or
chestra Sinfonica dell'E milia-Romagna 
A. Toscanini P. le C. Battisti . IS 1-43 100 
Parma ( Italia) . 
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S JOZEFOM PODHORANSKÝM: 
Od pedagogiky k etike 

Doc. Jozef Podhoranský sa stal iba nedávno 
vedúcim Katedry orchestrálnych nástrojov Vys~ 
kej školy múzických umení. Okrem toho tento 
popredný violončelista-sólista Slovenskej filhar
mónie je členom Rady slovenskej hudobnej únie, 
kde zastupuje Spolok koncertných umelcov. Ne
dávno mal úspešný koncert v Bratislave, má za 
sebou vystúpenia v Turecku, čaká ho koncert 
v Prahe •.• Je to iba náhodne vybraná ponuka zje-

• ho koncertnej, pedagogickej a organizátorskej 
aktivity, kde sa prejavuje ako zrelá osobnosť. 
Svoj rozhovor som začala práve pedagogick~r
ganizačnou prácou. 

Nemáte pocit , že funkcia ved úceho Katedry orchestrálnych 
nástrojov VŠMU vás môže p r lliš zamestnal' o ubral' vám síl 
v interpretačno-tvorivej oblasti? 

- Na VŠMU pôsobím od ro ku 1978- táto práca ma baví 
rovnako ako ko ncerto va nie. Naša katedra je .,mamutia'", to je 
pravda . ale za 2-3 mesiace sa má rozdeliť na Ka tedru s láčiko· 

vých a strunných nástrojo v a Katedru dychových nástrojov. 
Vo svete je také to rozdelenie bežné . Potom by som nemal toľ
ko úradovať. lebo na o boch katedrách bude viac času na ricše· 
nie odborných o tázok. Od nového ško lského ro ku sa počíta aj 
s Katedrou ko mo rnej hry. 
Počuli sme, že na VŠMU sa pripravujú aj ďalš ie význa mné 

zmeny, ktoré sa nedotýkajú už iba katedier ... 
- Mome ntálne prebieha návrhové ko nanie o rozdelení 

VSM U na Hudobnú a ta nečnú a kadé miu (ďalej a kadé miu -
pozn. aut. ). kto rá by vznikla z Hudo bnej fakulty a na Divadel· 
nú akadé miu . kde by bo la Fakulta divadelnej a filmovej tvor
by. Nejde len o priblfženic sa eu ró pskym vzoro m. a le tiež 
o zváženie skutočnosti. že ve ľké celky vždy zväzujú ruky pri 
pružnejšom po hybe. rozvoji. prípadne i rozšíre ní o nové od
bory. Na Hudo bnej fakulte nám napríklad chýba oddele nie 
cirkevnej hudby. ale a j d žezu .. a iných špecializácií. nehovo
riac o tom . že by mal vzniknú[ Pedagogický kabinet. či iná fo r
ma získania pedagogickej apro bácie. 

Spomínali ste návrhové konanie. Kto je auto rom návrhu , 
prípadne - aké sta novisko k tomu zaujlmajú ostatní členovia 

Hudobnej fakulty VŠMU? 
- Návrh na Hudobnú a tanečnú akadé miu. jej vnútorné čle

nenie. ale aj na no vé úlohy predložila akademická rada Hu
dobnej fa kulty VŠM U . Podstatný podie l na vypracovaní ná
vrhu má dekan !I F VŠMU doc. dr. R . Brejka, CSc. 

ehrozi z vytvorenia novej vysokej školy ro~lrenie ad mini
stratívy, prebyrokratizovanie, a tým aj vzrast finančných vý
davkov? 

- Administratíva no vo utvo rc ncj akadémie by nemala byť 
nadmerná alebo ume lo rozširovaná. Počíta sa s de limit ácio u 
centrálneho re kto rátu a iba niekto ré posty by bo li obsade né 
pracovn íkmi zanikajúcich kultúrnych inštitúcií či o rgánov. 

Spomínali ste nové úlohy tak to vzn iknutej akadémie, o ktorej 
sa zatiaľ, pravdaže, iba uvažuje- aj keď v reálnom čase. Patrí 
k nim určite výchova pedagógov pre konzervatória a ĽŠU, 
resp. od born íkov-interpretov s pedagogickou aprobáciou. J e to 
tak? 

- Rozmýšľame o dvoch štádi ách v riešeni tejto úlohy. 
V prvo m by sme radi zriadili Pedagogický kabinet alebo inú 
formu na získan ie pedagogickej apro bácie. Osobne vidím dô· 
lcžité tie impulzy pri ďalšom vzdelávaní hudo bníkov. kto ré 
\mcrujú k báze. základni . Pre nás je tako uto bázou systé m 
ĽSU. kde pôsobia naj mä ab o lvc nti ko nzervató ri í. Tre ba tu 
zvýšiť perspekt ívne pedagogický potenciál aj absolventmi 
VSMU. resp. novovytvorc ncj akadé mie. kto r í by si do plnili 
pedagogické vzde lanie . alebo ab o lvcntmi Pedagogicke j fakul
ty UK. kto rí by u nás participova li na odbo rných predme toch 
(nástroj dejiny. teória hudby) . V d ruho m štádiu by vznikla 
priamo pri akadé mii Pedagogická fa kult a alebo penda nt lnšti· 
tútu Gncsinych v Moskve . Ne predpo kladáme to tiž. že by ma li 
na ĽSU učii iba kúdrc vzdelávané stredoškolským ko nzervato· 
riálnym sy té mo m. Ale nových . odborne a pedagogicky vzde
laných hudo bníkov si žiadajú aj ko nzervató ri á . Ministerstvo 
školstva a telesnej výchovy SSR vytvo rilo k týmto o tázka m ex
pertnú skupinu. kto rej spcakero m je skladateľ Ro man Berger. 
Táto skupina zbiera vSetky podnety. kto ré sa čo najskô r budú 
sumarizovai. aby sa vytvo ril základ k finalizácii . Sme radi . že 
na spomínano m ministerstve je veľký záujem o naše snaženie. 

Predpo kladám , že budúca a kadémia bude sfdlit' v budove bý· 
valého Čs. rozhlasu na Zochovej ulici. .. 

- . .. áno . presne tam . kde je te raz Hudo bná fakulta VSMU 
-ale aj iné učebne . Bolo by dobré. keby táto budova skutočne 
v čo najbližšom čase slúžila iba hudbe -vrátane priesto ro v. 
ktoré by sa dali upraviť na ko nce rtnú produkciu . Aby som bo l 
úplný: o vznik samosta tnej hudo bnej akadé mie sa snaží aj Hu
dobná fakulta AMU v Prahe . l z toho vidno. že to. nic je iba 
módny či regio nálny jav . alebo do konca rozmar. Myšlienka 
osamostatnii sa vychádza zo snahy o skvalitne nie učebného 
procc~u . priblíženie sa Euró pe i svetu v dosiahnutí hlbšej pro· 
resionalizácic. vo zvýšení nárokov a rozšíren í pohľadov na 
všetky oblasti a žánre hudby. 

Ak už hovorime o náročnejšfch kritériách , mám pocit , že až 
na zopár špičiek či odborov- napríklad momen tá lne vokálneho 
- uspokojili sme sa v ostatnom čase s priemerom. Lepšie pove
dané - na našich ko ncertných pód iách sa uhniezdila šeď a my 
sme si akosi privykli j u a kceptoval'. 

- Nechcem sa nikoho zastávať. ale asi to súvis í s tým. že 
u nás dlho chýbala skutočne náročná ko nfrontácia . O bmcdze· 
né na minimum bo li zahraničné štúdiá . účasi na festivaloch. 
Súťaže síce v urči tej mie re boli mladým prístupné. a le vybe rali 
sa tie .. lacnejšie". kto ré vera nestá li. Musíme sa ot voriť ~vetu . 

ináč zostaneme provinčn f. To sa ne týka le n vážnej hudby- do
konca si myslím . že tá nic je na tom najho ršie . Me na je ko n
vertibilná. ak je ko nvertibi lný tovar. Túto zásadu z o blasti Bt ekonomiky musíme prc nicsi .čo naj skô r aj do umeleckej sfé ry. 

Ako konkrétne môže v to mto smere pomôc!' škola, Slovenská 
hudobná únia ·- bez zbytočných ná rokov na narastajúce mate
r iálne výdavky? 

- Už dnes plánuje me konkrétne kontakty, výme nné poby
ty. účasť poslucháčov a pedagógov na kurzoch - napoko n, je
de n z nich bude a j u nás. v Piešťanoch . Je vera možností - naj
mä po o tvoren í hra níc - ako sa rozhýbať . Mno hí z nás majú 
priateľov-interpretov a pedagógov súčasne, ktorí pôsobia na 
významných hudobných akadémiách, ko nzervató riách . kde 
sme často sami študovali . Dne dodáva nádej aj menšia miera 
byro kratizmu pri oživova ní takýchto nevyhnutných a užitoč

ných ko ntaktov. 
Obráfme sa viac k Slovenskej hudobnej únii, k vášmu názo· 

r u na možnosti Spolku koncertných umelcov v nej. 
- Sme si vedo mí, že po zakladajúco m zjazde zostalo vera 

o tázok a tém nedo riešených. Treba si ujasniť napriklad krité· 
riá prijímania nových členov . o bsaho vú činnosť spolku . Fak
tom je, že interpreti v mi nulosti - na pôde ZSSKU - pociťoval i 

podhodno tenie svoje j ume leckej činnosti . V tomto zmysle by 
sme chceli pozdvihnúť interpretačné umenia na takú úroveň, 
aby sa celospoločensky chápalo ako umelecký akt - bez ohľa
du na to. či ko ncertný umelec uvád za slovenské dielo a le bo 
niečo zo svetovej litera túry. Veď v o boch prípadoch ide o re
prezen táciu slovenské ho umenia. L.iaf, v minu losti sa práca 
koncertného ume lca na pôde o ficiálnych inštitúcií , a kými bo li 
SHF. ZSSKU a SOZA zhodnocovala prevažne v súvislosti 
s uvádzaním slovenske j hudby. Od to ho sa od víja li návrhy na 
ceny, finančné odme ny či do hodnotcnia- mimochodom , za
nedbateľné. Preto sa chceme v blízko m obdo bí bez zábran 
a väzby na povinné zariadenie s lovenske j skladby orientovať 
i na hudbu minu lých storočí . Kto má vzťah k našej kultúre , ten 
si určite nájde vždy cestu k dielam slovenských či súčasných 

skladateľov i bez do nútenia. Radi by sme sa podieľali nie le n na 
nahrávaní profilo vých platni skladateľov vážnej hudby (sve to · 
vých , do mácich) . ale· prebojovali i vlastné pro filové platne . 
Veď viacerí z našich po predných ó listov strednej a sta ršej ge· 
nc rácic ich doposiaľ ne majú , hoci autorské platne skladateľov 

vychádzali ako cieľavedomá edičná po litika OPUS-u. Nikto 
im to nczávidí. ale o niečo podobné sa chceme usilovať aj v o b· 
lasti interpretačnej . C hceme získať tvorivé štipendiá v zahrani
čí , ale i obje kt pre tvo rivé pracovne interpretov, ktorí nemajú 
možnosť cvičiť vo svojom byte . Pôjde nám možno aj o .. hospo· 
dársku" činnosť: napríklad radi uvedieme i diela zah raničných 
auto rov. ak nás za to bude dotovať cudzí umelecký zväz alebo 
o rganizácia skladateľov, kto rá má záuje m na ich premiéro vaní 
alebo uvedení v Ccskoslo vc nsku . V mno hých ekonomických 
o tázkach musíme rá tať s podpo rou SHF. samozrejme i s čiast· 
kou . kto rá nám má pripadnúť v Slovenskej hudobnej únii. Po
hli sa už veci okolo zap<>žič iava nia hudo bných nástro jov mla
dým interpreto m . ktor í sú na podo bnú po moc odkázaní. Bu
deme sa cieľavedome snažiť , aby na zahraničné súťaže chodili 
nielen sltťažiaci-interprcti , ale aj pozorovatelia , aby sa mladí 
ľudia dostávali na nám dostupné kurzy a pod. Aktivít je vera
a j v rámci Únie . bude vša k tre ba prcjst' od prešľapovan ia k či· 
no m . 

Prejdem od praktických otázok k témam, ktoré svoj im vý
znamom presahujú iba týždeií, mesiac či rok. Čo považujete za 
najvyš iu hodnotu v živote človeka? 

- Úctu k slobode bytia. Dovoľme sebe a j iným. ba cele j pri· 
rode. živej i neživej , ex istenciu bez znásili)ovania. Musíme ve
riť. že všetko so všetkým súvisí. že o tvore ným alebo skrytým 
násilím sa bytie . živo t n ič i a . Na tieto prosté pravdy sme v uply
nulých desaťr očiach pozabudli, v sle pej viere, že človek sa stal 
pá no m prírody. ~poločenských záko nov a javov. 

Aký morálny imperatlv uznávate? 
- Preverené všcľudské hono ty. nositcľky mravných princí· 

pov: lásku . odpúšťanie. život-smrť. Ume nie , kto ré pretrvalo 
Máročia . a vžd y o pieralo o tie to prevere né hodno ty. Ak si be· 
ric za mate riál pscudo hodno ty. zostane iba aktualizačnou vý
poveďou o istej e poche . nie trvalo u hodno to u. 

Znamená to, že dnešné umenie sa nemá vyslovoval' k iným, 
než základným témam ľudskej existencie, ktoré by sme mohli 

Snfmka archfv už 

ešte rozšlrit' o nenávis!', vlnu , odsúdenie ... a mnohé iné kategó
rie, ktoré v dobrom či zlom formovali l'udstvo cez tisicročia? 

- To netvrd ím . Umelci by však mali mať na zre te li, že v ich 
interpre tácii súčasnosti nesmú chýbať všcplatné kódy, kto ré 
vžd y ukazovali č loveku cestu k vývoju č i humánnejš ím vzťa
ho m . Samozrejme , dekla ratívnymi fo rmami sa podne ty skô r 
spro fanujú, než priblížia . Vyriešiť tie to otázky v ume ní neopa
kovateľne , po novom, to je vec umelecké ho majstrovstva. 

Vinou rôznych nesprávnych rozhodnut i v systéme doterajšie· 
ho školstva , ale aj zmenených životných podmienok a nedosta
točnej celospoločenskej výchovy, prestala väčšia čast' spoloč

nosti rozu miet' nielen hudb~ d neška, ale aj minulosti. Ako vid í· 
te tento problém vy? 

- Existuje vera do rozumievacích jazykov. Nemusia to byť 
iba jazyky národov, t. j . verbálne . ale i jazyky záujmových 
skupín či jazyky rôznych odbo rov ved y. Vezmime si jazyk ša· 
chistov: je účelný a jednoduchý. Ak je na športo vej stránke 
novín no tácia šachovej partie z finále majstrovstiev sveta, nik
to sa nad tým nečuduje . Dokonca a ni ten , kto tej to notácii ne· 
rozumie. V oblasti umenia sa vša k každ ý cíti ko mpe tentný, 
aby ,.o veci" čosi povedal - ho ci nega tívne . Každá vysoká hod
no ta - nielen v umení- získava postupne ko mpliko vané for· 
my. V hudbe , podobne ako v iných druhoch umenia , nic je 
možné udržať stúpajúcu kvalitu i postupujúce nové cesty na 
úro vni vnlmania prijímate ra paperbackové ho umenia. Zatiar 
čo jedno sa zauzľuje. či stúpa ho re , druhé zostáva s táť , prípad
ne sa nikdy nepo kúsilo o rozmo tanie klbka. To nic je podce
ňovanie bežného poslucháča , tb j e fakt. 

Ako p reniknú!' k podstate ,Jazyka" hud by? 
- Samozrejme výchovou. vzdeláva ním , pestovaním vzťahu . 

Tak ako v každo m j azyku . Nemyslím si prito m , že jedinú úlo 
hu v to mto procese má ško la . 

Hovorime stále iba o jednej strane - vnlmateľskej, poslu
cháčskej. Kde je vša k, podl'a vás, postaven ie skladatel'a v sú
časnom zložitom svete in fo rmatiky, progresu , hľadania, ale aj 
syntézy? 

- V minulosti sa hudba tvorila , rea lizovala - a zakl adala ad 
acta . T ak to bolo za Bacha , Mozarta . Hudba minulosti sa 
vlastne nepcstovala: Mozart písal aktuá lnu hudbu. pričom si 
uvedomoval, že má byť adresný. Až v našom storočí sa z ko n
certných sie ní stali múzeá , kde sa hrajú všetky štýly a do ko nca 
,.všetk ými štýlmi" . Navyše sa hudba rozde lila na .. vážnu" 
a .. ľahkú '·. Adresnosť z oblasti .. vážnej" hudby akoby sa vytra
tila . Nezanikla vša k v po pulárnej hudbe . Je na zamysle nie - aj 
keď nemienim dáva ť poučenia so zdvihnutým prsto m - či igno· 
rovanic adresnosti nic je pre dncšn(l ,.vážnu" hudbu akousi 
slepou uličkou. Ha rnoncourt napísa l knihu Hudba ako reč tó· 
nov. Zamýšľa sa nad o tázkou, dokedy možno jazyk - i hudob
ný - abstrahovať . Abstrakciou sa môže dospieť od vie t až 
k hláskam, symbo lo m. A symbo ly sú isto u stratou všeobecnej 
ko munikácie . Ďalšia vec je p ra h vn lmania. Z rak 'môžem od
vrá ti ť , ak mi vadí vnem. Ucho môže byť zvukmi , ktoré maj ú 
nadme rné decibe ly, do ko nca poškodené . Na rážam na d iso
nanciu. na zvukovú agresivitu . O kre m návyku to tiž existuj ú is
té hranice, za kto rými môže nast ať odmietanie- nielen pre ne· 
poro zume nie medzi tvorcom-interpretom-poslucháčom . teda 
na ko nci cesty, po ktorej sa šíri správa, myšlie nka , citový frek· 
vcnčný ka nál - prosto pre nezvládnut ie čisto fyziologické . To 
v~ctko ma núti rozmýšľa ť o po trebe vzájo mného repšcktova
nia, vzájo mné ho hľadania ciest , a to nielen medzi p rofesio nál· 
mi, ale najmä po~lucháčmi . Tí, pokiaľ sa im nebudeme priho· 
várať v zmysle ncstagnuj úccho .. jazyka" hudby tiež adresne 
a aktuálne , j ednoducho vypnú na ,.prahu počúvatcľnost i ". 

Prestanú vnímať to , čo nazývame .. vážna" hudba. Obrátia sa 
k hodno tám či pahodnotám . kto ré sú im prístupné, ba vtie raj ú 
sa k ním prostredníctvom všetkých vymožeností 20. storočia . 

Čo považujete za dôležité ako pedagóg, interpret a rodič? 
- V ško le, rodine. v celej spoločnosti treba oživ i ť tvorivé 

mo men ty vo formo vaní a ciele ní l'ud í. Pod vplyvo m celého náš· 
ho šedivé ho života sme sa v minulosti uspokoj ili skô r s vcgeto· 
van ím . ako s no rmálnym spôsobom existencie . Napokon, kto 
vyčnieva l nad prie mer, bo l ne pohodlný. Ako rodičom i peda
gógom by nám malo ís ť o to, aby z mladej ge nerácie vyrástli 
rudia. kto rí svoju prácu prcžiaria tvorivosťou a rado~ťou zo ži· 
vota a te nto pocit pre nesú aj na ďalšiu ge neráciu. 

Pripravila : TERÉZIA URSfNYOV Á 
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Sprá-va rehabilitačnej komisie 
pri Zväze slovenských 
sklada tel' ov 
Rehabi l itačná komisia pŕi Zväze s lovenských 

skladatcfov bola ustanovená rozhodnutím pred~ed

níctva ZSS z 25. 4. 1968. potvrde ného výborom 
ZSS 25. 4. 1968, s cicfom predložiť správu mimo
riadnemu zjazdu . 

Úlohou rchabilitnčncj komisie bolo zaoberať ~a 
otázkami rehabilitácie č lenov zväzu . ktorým bola 
v období deformácií a po rušovania zákonitost í spô
sobená krivda, či už zviizom alebo inými inštit úcia
mi a orgánmi . Komisia si predsavzala napomáhať 

urýchlenému odčineniu ncprávností, ku ktOrým do
šlo vo forme porušovania zákonnosti . s údnych . mi
mosúdnych alebo administratívnych opatrení 
a tak prispieť k morálnej re habilitácii členov zväzu 
a napomáhať pri presadzova ní náhrad vzniklých 
škôd . 

Komisia v to mto zmysle vyzvala prípisom zo dňa 
2. mája 1968 vSetkých č lenov zväzu. aby sa so svo
jimi žiadosťami o re habilitáciu obrá tili na našu ko
misiu. Komisia pracovala od mája 1968 clo februára 
1969. dokedy obdržala 12 žiadost í o rehabilitáciu . 

Došlé žiadosti sa týkal i naj mii týchto obla~tí čin 
nosti: 
- zamestnanecko-administratívne nároky 
- pocity osobné ho ukrivdenia a nedocenenia tvori-
vej činnosti 

- protiprávne zabranie osobného maje tku. 
Vzhfadom na značný časový odstup týchto z{l>a

hov. z ktorých ani jeden nebol predme tom s údneho 
jednania , išlo nám o objasnenie motívov a charak
te ru spôsobených krívd . 

Cas( žiadost í. týkaj tlcich sa tvorivej činnost i čle
nov zväzu. sa prerokovala v spolupráci so ;,ckciami 
- sekciou skluclatcfskou a sekciou koncertných 
umelcov. U týchto bo lo naš fm ci c r o m do>iahnuť vy
jasnenie opodstatnenosti pocitu ukrivdenia rozho
vorm i s č lenmi sekcií. V takejto for me pri~lo k pre
diskutovaniu žiadost i Fran tiška Bránskcho. Jána 
Szclcpcsényiho a Z ity Parákovej . 

:2:iaclosti , týkajúce sa návra tu neprávom zabave
ného majetku, sa do urči tej miery vymykali bezpro
strednej pôsobnosti ko misie. vzhfudo m na to. že 
akt rehabilitácie mo hli v plnom rozsahu u~kutočniť 
len štátne orgány, ktoré sa dopustil i prot iprávnych 
zásahov. Ko misia na základe konzuluícic s právnik
mi poskytla žiadatc fom určitú poradenskú službu 
a prisfúbila aj po trebnú podpo ru pri prc;,adzovaní 
ich žiadost i na príslušných miestach . Bio o tiado,ti 
J . Móryho. M. Móryovej a l. Godina . 

Tre tia ;,kupina žiadost í bola najz{lvažnejšia. Jeho 
sa dotýkala hrubých administratívnych zásahov vo
č i č lenom zväzu . Sčast i prišlo k rehabilitácii na mimo
zväzovej pôde. Tak to bolo v prípade s T . A ndrašo
vana. ktorému v roku 1958 hol uložený stranícky 
trest poka rhania za údajné buržoá7no-nacionali~
tické výroky a v tejto súv is lo>~ i bol pozbavený mies
ta riaditeľa SlUKu. V li>tc z 3. októbra 1968 
ÚV KSS zruš il stranícky trest. Tibo r Andrašovan 
bol znovu menovaný riaditcfom SĽUKu a tým sa 
mu dosta lo morálneho a ;,poločcnského 7adosiuči 
nenia . 

D ruhý závažný zásah holu~kutočncný proti prof. 
J~novi Zimmcrovi. kto rý bol roku 1952 za svoJe 
umelecké názory a hudobnú tvorbu prepuste ný zo 
Stál. konzervató ria. Bola mu zncmožncn{l akákor
vck verej ná pedagogická činnosi a clckré 1om hol 
daný do výroby. Polemika rc;,p. demagogické od
mictn utic.jcho názorov a diela sa odohralo na pôde 
zväzu , a to v máji 1952 v zmy;,lc a v intenciách žcla
novovskcj dogmatickej estetiky. Tuto jednostran
ná, nedemokratická d b kusia mala za ná;,lcdok nic
le n mo rálne poškodenie prof. J . Z immera . ale 
viedla napo kon k jeho prepusteniu zo Stál. konzer
vatória. V tejto o tázke rehabilitačná komisia kon
štatuje. že k prenasledovaniu došlo za odlišný ume
lecký názor od vtedajšej oficiálnej mienky. Miesto 
kolegiá lnej d iskusie na pôde zväzu ~a ~iah lo k me
tódam umlčovania a existenčnej likvidácii umelca . 
K adm inistra tívnym zásahom a k monílnc mu uk riv
dcniu J . Z immera priš lo v príkrom rozpore so 7:í
konmi. porušilo sa základné právo nhé<lna na , Jo
bodu mienky a prejavu. Hoci k vlastnému 7ákroku 
prišlo mimo zviit. treba kon~tatovai. že zviiz ;,a nc
za;,tal svoj ho člena a ncnujal vtedy. an i v neskor
šfc h rokoch žiadne oficiálne stanovi;,ko k tomuto 
prípadu . ha skô r vo vtcdaj~cj dobe pri~pcl k diskri
minačným opatreniam. Vzhfadom na to. 'c k ad
ministratfvnc mu zá;,ahu prišlo na vtcdaj~om St. 
konzervatóriu . obráti li ;,mc ;,a na túto in~ tit úciu. 
aby sa k tomuto prípadu vyjadrila. lebo sme tej 
mienky. že bez postoja St. konze rvutória ncmMc 
byť akt rehabilitácie s. Jána Zimmera úplný a u~po
kojivý . Ko nzervatórium zaslalo našej komi>ii li' t 
nasledujúceho znenia : ' 

.. Titl. Rehabilitačná ko misia Zvii7u slovenských 
skladatclov. Bra tislava. - V , úvis)o., ti s rchabilit{l
ciou profesora Jána Zimmera ZISt ilo riadi tefstvo 
v spisoch mcnovm1ého. že k zruše niu pracovného 
pomeru vtedajším vedením na Konzervatóriu clo~lo 
v roku 1952 a vo vtedajšom zápise sa hovnrL že tak 
sa ;,ta lo z dôvodov .. neuspoko jivých idcovnpolitic
kých názorov menovaného ... Te nto mízor zrejme 
súvi;,f s vtcclaj~ími deformačnými po'>tupmi. 

Je zaujímavé. že v odbornom hodnotení 2 ro ky 
pred direkt ívnym rozviazaním pracovného pomeru 
sa hovorí: .. Menovaný vedie V7ornc t riedu . je vcfmi 
dobrým učitc fom a rodeným pcclagcígom."- Riad i
te r D r. Zdenko Nováček v. r. .. 

Uvedený list nemožno v nijakom prípade pova
žovať za dokument , ktorým Konzervatóriu m zaují
ma zásadné stanovisko k prepusteniu prof. J . Zim
mera . Dopis opakuje a konštatuje len to, čo obsa
hujú záznamy a zdôvodneniu 7 rokov 1950 a 1952. 
Stanovisko nemožno považovať ani za monílny akt 
rehabi litácie a napravcnia tých O'>ohných krívd 
a urážok , ktorých sa prof. J . Zimmcrovi clo>talo na 
pôde Konzervatória a ktoŕých dôsledky pociťoval 
v nasledujúcich rokoch pri >po ločcnskom a umelec- . 
ko m uplall\ovanf. 

Táto skutočnosť ncvrhá priaznivé wctlo na tak 
významnú inštitúciu . a kou je Konzervatórium 

a svedčí o tom. 1c si jeho vedenie ncvcclc )p nájsť 
správny a fudský vzťah k všetkým tým udalostiam . 
kto ré sa odohrali v jeho sbore v päťdesia t ych ro
koch. Už aj tá skutočnosť, že nic Konzervatórium 
bolo iniciátorom tohto aktu rehabilitácie. kto rý sa 
týkal e minentne jeho vlastných deformácii v minu
lOsti, nút i k o tázke. č i obrodný proces, ktorý zasia
ho l v tomto roku všetky oblasti spoločenského 
a kultúrneho živow , našiel aj priaznivé ovzdušie na 
pôde Konzervatória v Bratislave. 

Domnievame sa. že je nutné. aby sa vedenie 
Konzervatória zaoberalo s plnou vážnosťou s mo
rálnou a spoločen~kou rehabilitáciou prof. Jána 
Zimmera a prijalo k prípadu seriózne a dôstojné 
stanovisko. Dalšia rehabilitačná ž iadosť, kto~ou :1 

obr:íti l D r.- E;:n;;;,t Zavar;,ký na komi~iu. " l týkala 
jeho odchodu zn zamc,tnania vo Zviize slov. skla
dateľov v roku 195!!. Proti Dr. Zav<mkému holi po
čas jeho činnosti vo Zviizc slov. sklacla tcfov zo s tru
ny vedenia viackrá t upla ll)ované administratívne 
zákroky. motivované kádrovo, politicky a jeho 
o~ohnými n:i7onni . Tak mu hola roku 1955 zru~cn;í 
zásaho m predsedníctva objednávka na monografiu 
o W. A . Mozartovi vo vtedajšom vydavatcf>tvc 
Krá;,ncj lite ra túry. V roku 1956 vyšla v SV KL mo
nografia o W. A . Mozartovi 1 pera iné ho nutoru . 
Po polročnom vedení huclohnovcclcckej >ekcic hol 
Dr. Zavar\ký z tejto funkcie bez udania dô,uclu 
vtedaJ~Írn predsedníctvom ocl•olaný a v !>eptcmbri 
195H ; i na n(lvrh prcvcrovaccj komi~ic pri ZSS mu
;,cl podai t 1ado;,i o rozviaza nie pracovného po me
ru. Posledná skutočno>ť bola mo tivovaná predo
všetkým jeho kri tickým príspevkom o ;,Jo,cmkcj 
hudbe v pofskom ča>opi~e R uch muzyczny. Za ur
č ité kri tické výhrndy. ktoré sa týkali s lovcmkej 
hudby. bol prena<,)cdovan). morálne dc\auovaný 
a cxi 'otcnčne post ihnutý. pričom mal hyi ešte na ná
vrh hudohnovcdcckcj <,ekcie vylúčený 7n Zvaw 
slovenských skladatcfov. Prípad D r. Z avarského je 
príkladom administratívne ho protiprávneho prena
sledovania za osobný postoj a vla;,tný kritický názor 
na vtedajšiu situáciu v s lovenskej hudobnej kultú
rc . Je príkladom 7neužívania ?v:izu ako mocenské
ho náMroja na potláčanie kri tiky a odlišného názo
ru od v tedaj~icho ofic i:í lncho postoja. V~ct ky zása
hy. ktoré boli proti D r. Zavar;,ké rnu uskutočnené. 
pokladá rehabi l itačná komi;,ia za protiprávne . 
v pnkrom rozpore niele n so 7:\konmi. ale i so zá
klad nými e tickými princípmi >Ociali>tickej morál
ky. 

V7hfaclom na to. že Dr. E . Zavar,,ký hol odcho
dom zo Zvii7u cx i;,tcnčne po~tihnutý a cez obdobie 
naslcclujúcicb š tyroch rokov nemohol doMa i zodpo
vedajúce zamestnanie . holo hy potrebné. aby 7Vil7 
uvá1il podfa dokladov, ktoré Dr. Zavarský prcdln
žil. aby hol me novaný mimo pl nej mnr:ílnej rehahi
litácie aj hmotne odškodnený. 

x x x 
Rehabilitačná komi>ia sa na svojich za;,aclaniach 

nezaoberala len konkrétnymi prípadmi jednotl iv
cov. kt od holi L väzovou i mimozvií7ovou !>poločcn
~ko-polftickou praxou po<,tih nuti. a le venovala 'a aj 
o tá7kam celkového štylu práce 7Vä7u v obdohí dc
fornuícif. pre tože " ' do mnicvmn c. te ;,pomenuté 
pripady sú len konkre 1nym ' ýrazom celko ých ten
dencií . ktoré vtedy vo zvfize vládli a poznačova li je 
ho a tmo>féru a činnosť. Markantné prípady prof. 
J . Zi mmera a Dr. E. Z.avar~kého ncclofa hli tot it le n 
na nich \amotných . a le vytvorili vo 7Vii7c at mo;,féru 
zastrašovania , pocitu •,trachu vyslovil wojc umelec
ké. politické a O>t>hné názory. l ~lo o woj fm spô\O· 
bom exemplárne prípady. kturé mali 7ahránit to
mu , aby aj iní sa stavali kriticky prot i vtedajšej dog
matickej estetike alebo sa krit icky vyjadrovali 
o vtcdaj~cj činnn'>t i zvii7u alebo jeho funkcioná
rom. resp. sa vyslovovali k otázkam vtcclaj~ej >lo
\Cil\kej hudobnej kult úry mimo vtedajšej oficiá lnej 
kult úrnopolitickej platformy. Dôsledky to ho '>a 
prejavovali i v tom. že sa zväz ani v najmenšom ve
rejne ncza;,ta) !>vojich členov v prípade nísahov 
pro ti ich tvorbe. ich n:\7orov. a le naopak . prisluho
val štát nym a politickým o rg:inom pri ich útokoch 
a z{lsahoch voči nim. Z a mnohé chceme spomenúť 
len niektoré. ktoré zost.1li na ofic1{1lnej tviizovcj 
pôde takmer bez pzvcny. V roku 1949 bola na z{t. 
krok Drmnat urgickcj a divadelnej rady <;tiahmmí 
opera R . Macud1i1ískeho Monte Chri !oto , ktorá \:1 

7ačala študovať v SND a bo la označená za kozmo
politickú a ncnárodnú. O krá tku dobu na to holi 
žiadané aj autorské zásahy do ideovej osnovy zá
kladného diela s lovenskej opernej tvorby Krúll\a
vy. Na príkaz ÚV KSS bolo v \czóne 1960/61 upus
tené od ďalšieho naštudovania opery národ ného 
ume lca J . Cikkera Mr. Scroogc. V tom istom obdo
bí prišlo aj k diskriminovaniu diel hudobnej avant
gardy (napr. l. Zcljenkov Oswieczym). k zrušeniu 
komisie mladých pri ZSS. ako aj k ťažkos tiam orga
nizátorov seminárov modernej hudby na VSMU. 
Tieto prípady sa sta li v ro koch 1963/65 predmetom 
kritickej výme ny názorov a autorom die l sa clo;,ta lo 
z časti verejného morálneho zadosťuči nenia ich 
uvedením. 

• 

ekvalifikované zá>ahy do vývi nu slovenskej hu
dobnej tvorby. hudobné ho života. hudobnej výcho

. vy a vedy neboli len dôsledkom dogmatických cstc
tickych názorov a pochybnej kultúrnej politiky. 

. Mohli sa uskutočniť len za podmienok tvrdej cenzú
ry umeleckých názorov, bio kovania informácií 
o'súča,norn e urópsko m hudobnom vývine. zmnlčo
vania umeleckých hod nôt. Bo li vý led kom o kliešte
ných a zMcných výchovných metód a jednostran
nej umeleckej orientácie ... riadenia" repertoárovej 
a edičnej polit iky hudobných inštit úcií (rozhlasu. 
lelevfzie. vydavatefst iov) . Zviiz nielen prispieval 
k ná7orovcj a inštitucio nálnej monopolizácii celé ho 
hudobného života , ale cez kumulovanie funkcií 
v zväzových i mimozviizových o rgánoch a in~titú
ciách sa vytváral monopol malej mocnej hŕstky 
skladatefov a hudobných vedcov. Vytvoril sa tak 
ani nic kult osobnosti a osobnost í. ale kult moci 
a zneužívanej moci. 

K týmto prípadom diskrimin:ície tvorby moh lo 
v 50-tych rokoch prísi len preto . že >ll poli tická cle
magligia tmcnšovala s umeleckou kritiko u. že sa 
tvorivá výmena názorov nahraclzovala clikt{ltom 
ofi ciálnej estet iky a štýlovej unifo rmity. že namic;,
to hfadania nových tvorivých podne tov preferova l 
sa umelecký a pseucloumclccký ko nzervativizmus. 
Slovenská hudobná tvorba sa nehodnotila 7 hradis
ka umeleckej. osobnej a lebo morálnej zaangažova
nosti tvorcov, a le kri té riami vu lgárneho iclcologi70· 
van ia . 

Slovenská hudobn{l 1vorba sa vyvfj ala viac ako 
dc;,a(ročic v tieni týchto kultúrnopolitických prak
tík . pod tlakom administratívneho a i n~titucion:íl

ncho zasahovania do hudobného diania . ktoré ru
hovorne prcferovalo a potláča lo určité žánre. rov
nako ich pôsobnosť podra ;,vojich momentá lnych 
kr<ítkodychých a krátkozrakých potrieb. ivclizo
va l:~ tvo rcov i tvorbu pod hcslmni jednotného fro n
tu ~k ladatcfov. vyzdvihovala i potláča la diela 
a umelcov. manipulovala nimi a nami najrozmani
tejšími prn;,triedkam i a formami. C'o v~ak núti k za
my•lcniu Je ;,ku točnosť. že huclha a jej tvorcovia ne
boli len manipulovanf. ale inštit úcia ;,klaclatcfov. 
interpretačných ume lcov a vedcov ~i vytvorila sama 
~y;,tém >ebamanipulovania . ehola ča to len pre
vodovou p:íkou . uic túto páku rozhýbala cez nutnú 
a potrebnú mieru často zo zištných. osobných dôvo
dov . 

Otvorilo \<1 pole pre karié rizmus . auturitat lvnc 
schaupla ll\ovanic na úkor iných. Zneužité politické 
a ideologické heslá a kampane sa stali pre moccn-
ké a necitlivé zásahy kepienko m pre ;,chaprc!.a· 

dzovanic u dcsauovanic kolegov. Nic hodnota a vý
sledky tvorivej práce. schopnosti u vedomosti sa 
stali kri té riami >poločc nského upla ll\ovania a oce
nenia. a le chvírková názorová prispôsobivosť. pod
clajm»i, kompromisníč tvo. chytráctvo, tuktizova
nic. 7amlčovanie faktov a le bo ich tendenčné prc
krucovanie. boli stupienkami . po ktorých sa kr{lča
lo. a lebo ~plba lo ' o hnutou alebo zlomeno u chrbto
vou kosťou naho r. 

Doba nie len krivila charakte ry. a le o tvorila pre 
skrivcné charakte ry aj priestor. Doba vytvárala 
nie len nenormálne ~ituácic. a le vo zväze ce7 aktív
ne pôsobenie niektorých funkcio nárov sa narušova
li základné [udské vzťahy, kolegiálne spolucíte nie. 
viera v č loveka, v čcstnosi, o tvorenosť. Rozširovali 
sa fundame ntálne e tické hodnoty rnedzifuclských 
v1ťahov. 

Nemáme ani v najmenšom llmysel poprieť sku
točnosť. že v tomto období a aj v tejto atmosfére 
vznikli a vt nika li výrazné hodnoty. ktoré ~a stali ' 

nositcfo m vývinu slovcn;,kcj hudobnej tvorby. te 
práve v tomto období sa položili zák ludy modernej 
slovenskej národnej hudby v jej žánrovej rozmani· 
tosti, umeleckej diferencovanosti a bohatosti. :2:c 
však horcspomcnuté podmienky v to mto rozvoji 
nepomáhali, bu naopak . pôsobili deštrukt ívne a ni· 
velizučnc , zostáva neodškriepiteľným fak tom . 

Ncpokladali srne za cid našich jednanl a úvah 
hfadať konkré tnych vinníkov týchto deformácii 
a tej to atmosfé ry vo zväze skladatcfov. Ncpochyb· 
ne padá na tých . ktorí ;,tá li v oných rokoch na naj· 
vyšších rebríčkoch moci, najväčšia zodpovednosť. 
Nemôžu sa jej spro tiť odkazom na vtedajšiu dobu. 
Neboli len produkto m vtedajšfch ro kov. de formá· 
ci!. ale boli aj ich spolutvorcami. 

Vefká mo rálna zodpovcdno;,ť padá na tých , ktorí 
pasívne vykonávali vtcdujšiu zväzovú politiku . kto
rí mohli váhou svojej autority zmeniť alebo aspoň 
paralyzovať negatívne tende ncie. ktorí dali pred
nosť prisluhovaniu. A napoko n pasívni a mlčiaci 
boli nielen objektami deformácii, ich nemými sved
kami . ale aj živnou pôdou uplatňovan ia mocen
ských a pscudoumcleckých ašpirác1í. 

Nájsi hranicu medzi nimi a spravodlivo určiť po
diel viny. presahovalo sily. možnosti a ciele rehabi
litačnej ko misie. Bola hy sa mmela zmeni ť nu žalu
júci tribunál. 

Z či nnosti najak tívncjšfch a najhorlivejších funk
cionárov 50-tych rokov si č lenstvo vyvodilo patrič

né 7ávcry a dištancovalo sa od nich. Zostal však po 
nich deformovaný zväz. ;,ystém práce. systé m my
s le nia v rámci doktrinárskych a nedemokratických 
praktík : systé m administrovania namiesto konania. 
Cez všetky naorganizované u vopred dohodnuté 
kandidátky a rozhodnutia, cez platonické akoby 
demokratické diskusie. povcdfa ktorých bežala sta
rá. každodenná prax funkcionárskeho názorovéh!) 
·a mocenského monopolu . cez politickú a kritickú 
ncdotklivosť a a le rgiu . ktorá nutkala ;,tále k admini
;,trat ívnym recidívam v o tvorenej alebo skrytej for
mc . Nam iesto rešpektovania záujmov č lenov zviizu 
a našej hudobnej kultúry sa viac pritakávalo zhora 
nao rdinovaným riešeniam. alebo sa tieto sami in
špirovali a inscenovali z krajne subjektivistických 
pozícií. 

Všetko to viedlo k akútnej i latentnej kríze ná~ho 
zväzu po takmer dve desaťročia . Zot rvačnosť star~

ho autoritatívneho. mocenského systému hola a je 
tak s ilná, 1e ~a ju nepodarilo prcko nai i napriek 
nickofkoročnej intcnz í~nej snahe č lenstva a funk
cion{lrov. Rehabi l itačmí komisia m{l za to. 1c všet
ky tieto problém) holo potrebn~ a~poň naznači(. 
prctu~c len nn ich pozadf. za ich spolupô;,obcnia . 
mo hlo prbt k tým dcformáci{lm v ohlasti tvorivej 
pnícc. v obla~ti in ~ t itucionálncj a k okliešteniu slo
body jednotlivcov. Je potrebné rehabilitovať nie len 
zaznávané diela. ponížcné a pošliapané sebavedo
mie a česi tvorivých umelcov a vedcov. a le bude 
nutné zmcnii zvä? na ~kutočne demokratickú a za 
práva svojich č lenov za-.adzujliCU sa organizáciu . 

- Treba rc hahilitovai pojem hudby a hudobnej 
kultúry v jej najvlastnejších umeleckých kvalitách 
a špecifikách a zaistii jej dôstoj né miesto v naScj 
kultúre a spo ločnosti . 
- treba rehabili tovať ume leckú česť. 
- treba rehabi litovať slobodu tvorivého my~lcnia. 
- treba vytvorii podmienky pre ncko mpromisnú. 
o tvorenú osobnú zaanga1ovano>i umelcov za hu
mani, tické a demokratické ideály. Le n ony budú 
zárukou . že sa nikdy nevrátime do obdobia hezpr<l
via a deformácií. clo obdobia de formovaných osoh
ností. že vytvor íme vonkajšie podmienky a atmo
~féru pre slobodný ro1voj hudobného umenia . 
umelcov. kritikov a vedcov. 

Sme prc>vcdčcni. že naša ko misia mohla rieši ť 
len zlomok z{t;,ahov. pri ktorých boli členovia zvazu 
ukrivdení. poškodení, že mnohí zatrpčení. urazení 
a ponížcnf radšej mlčia , nechcú revokovať minulé 
roky. Nie le n oni. ale takmer knžclý z nás nesie na 
sebe znaky a dôsledky minulých rokov deformácii. 
Mnohé morálne a ume lecké škody sú ncnapraviter
né. ncrcparovatcfné . Mnohé' ncspravodlivosti 
a chyhné rozhodnutia budeme nielen napravovai 
po mnohé roky. ale aj pociiovni. Proces spoločen

skej . a le aj zväzovej prestavby sa nedosta l cez prvé 
krôčky: naše úsilia nanlžajú nielen na predsudky 
a prežitky vo vedomí fudf. a le aj na neochotu a ne
chui expone ntov minulých rokov vzdať sa svoj ich 
pozfci1 . upust ii od starých praktík a pribrzďovanic 
obrodné ho. demokratizačného procesu . 

x x x 
Na 1ávcr rchabilitačn{l komisia si dovorujc pre

dloži ť mimoriadnemu Lja7du na uváženie tie to ná
vrhy: 
l . Nenavrhovai a nekandidoval clo zvtizových funk

cií takých členov. ktorí sa v rokoch 50-tych a ne
dávno minulých aktívne podiefa li na deformá
ciách . č 1 už na pôde Zväzu slovenských skladatc
rov. alebo mimo neho. 

2. Doporučiť nové mu vedeniu Zväzu slovenských 
sklaclatcrov, aby na pôde jedno tlivých sekcii 
pripravilo serióznu. objektívnu analýzu celej 
doterajšej, takmer 20-ročnej činnosti Z vázu slo
venských skladutcfov. Vyrovnať sa s mmulos
iou . so všetkými jej negat ívami a pozit fvu mi bu
de možnč le n po vypracova ní tnkcj to analýzy. 
Cicfo m týchto dokumentov a rozborov by ne
malo byť len prc\'erenie dotcraj~cj činnosti zvä
zu a jeho funkcio nárov, a le aj celej oblasti hu
dobnej kultúry. Predovšelkým pre to. aby bolo 
možné z nich vyvodiť poučenia pre budllcu čin 
nm.ť a vyvarovať sa chýb minulosti . 

3. Obrátiť sa s výzvou na vSetky hudobné inštitú
cic. aby prikročil i aj v okruhu svojej pôsobnosti 
k rehabilitáciám a k analýzam svojej činnost i. 
Počas našej pr(lcc sme dospe li k poznatku . že 
v mnohých inštitúciách sa k re habilitácii nie len
že neprikročilo, ale stretávali sme sa s nechuťou 
takúto prácu vôbec zahájiť. Pre to by bolo žcla
tcfné, aby členov ia nášho zväzu . ktorí pôsobja 
v týchto inšti túciách. sami sa chopili inicia tívy 
a nastolili túto o tázku . 
Rehabilitačná ko misia pri Zväze slovenských 

skladatcfov predkladá tie to návrhy s vedomím, že 
stojíme len na prahu skutočnej rehabili tácie a spo
ločenskej obrody, že bude pot rebné vynaložiť v na
šom ?väze ešte mnoho úsilia na to , aby deformácie 
minulosti pat ri li skutočne nenávratne minulosti, 
aby neoslabovali na~c snahy o vytvorenie demokra
tickej a humanistickej spoločnosti i hudobného 
zväzu. 

Rehabilitatnll komisia pri Zväze 
slovenských skladateľov. 



Konsolidácia 1970 - 1972 
, 

Správa o činnosti Ustreilného výboru lSS 
(Prednese~é na IV. zjazde ZSS 13. októbra 1972) 

Úslrcdný výhor Zvá1u slovcn\kých sklndalerov rozhodol sa zvola( 
IV. zjazd ZSS po všeslranncj analýze st1časného poslavcnia Zväzu vo 
vývoji socialislickcj spoločnos! i, berúc do úvahy ako rozhodujúci fak lor 
vývoj našej spoločnos! i za posledné ro ky, keď sa vďaka principiálnemu 
poslnju Úslredného výboru KSC na čele so s. Guslávom Husákom po 
apríli 1969 podarilo poslupnc našu spoločnosť vyviesť z vážnej polilic
kcj krfzy. Poučenie z krfzového vývoja v Slrane a v spoločnosli od 
XIII . zjazdu KSC poskylujc jasný obraz nielen o prfčinách lejlo kon
lrarcvolučncj krfzy, ale i o vážnych dôsledkoch, kloré mallcnlo vývoj 
na onmé vcduce postavenie sl rany vo verej nom živolc . 

Podrobná analýza živola zväzu má uká7ať, ako plnil Zväz úlohy, klo
ré mu holi zverené a aké poučenie plynie !'rc zvä7ovú prácu do budúc
na. Obdobie prvých IO rokov po Februárovom vfťazslve charaklcrizuje 
niekoľko základných rysov. Mo1no ich označiť nasledovne: Naša hudba 
sa vyvfjala v podmienkach socialislickej spo ločnos! i a vďaka nim došlo 
k nebývalému rozvoju slovenskej hudobnej kuhúry všeobecne . Tenlo 
proces bol inšpirovaný kuhúrnou polilikou KSC, uzneseniami slranfc
kych orgánov, uzávermi zjazdov. Výsledky loholo úsilia sú pre nás im
panuJÚce: slovenská ná rodná hudba dosahuje !akého rozvoja , aký ne
má obdoby. 

Staré formy '>polkárčcnia sa po Februári stali ncvyhovujúcimi , a pre
lo celkom logicky vznikli Zv)iz československých skladaleľov ako orga
nizácia ideová a výberová. Marx-le ninský svelonázo r sa preň Sláva bá
zou. 7 klorej č lenovia Zväzu vychádzajú vo vlaslncj práci a občiansko

spoločenskom správan·r sa. Slovensk! skladalclia a hudobnf vedci pri
hla'>UJÚ sa k princípom socialislického realizmu, klorý znamená užšie 
spojenie umeleckej lvorby so súčasnými polrebami socialislickej spo
ločnosli . 

Nová 1vo rba zdôrazňuje svoju späl osť s naj lepš hni výsledkami domá
cej a svclovej hudobnej lradícic, klo ré ďalej rozvfja. Snažf sa pôsobiť 
monumcnlálnymi obrazmi, kloré by zodpovedali vcfkým ideálom do
by, zdôrazňujúc oplimizmu~ ako základný živolný pocil , klorý koreš
pondoval s pl linmŕ a očakávaniami rodiacej sa social i lickcj spo ločnos

ll. 
Pochopenie činnosli ZSS v rokoch 50-lych by nebo lo úplné, keby 

sme ju nevideli aj z dvoch dôležilých hfadfsk . Sú 10 naše konlakly s hu
dobnou kulturou ZSSR a s úsilím českých hudobných umelcov. 

Sovietska lvorba a inlerprelačné umenie. s klorými po Februári pri
ch:ld7amc inlfmnc do ~ lyku, znamenali pre našu hudobnú kuh úru ver
mi \ lin ý podne l. 

Roku 1953 konšliluujc sa Zväz slovenských kladalcľov, s č fm súvise
la i nová organizácia jeho šlruklúry . do klorcj vslúpili i konccnnf umel
ci. Koncom 50-lych rokov sa naša hudba šlýlovo diferencuje, zvyšuje sa 
urovcr'l konce rtného umenia, pribudli novi leoretici a krilici. Vedenie 
Zvazu u~merňovalo činnosť svojho člcnslva v inlcnciách poliliky KSC.' 
No sučasne su prcja~ujú prvé náznaky ideovej dezinlegrácic. Tenlo 
proces začína sa krilikou činnos! i ZSS a jeho vedenia v obdobi rokov 
50-lych a pokračuje v oslabovanf zrelcfa na ideovosť. absolulizovanfm 
ol:lwk kompozično-lechnickych a v jednoslranncj orienlácii na západ
né komp01ičné prúdy be7 náležiÍého kril ického posloja. 

Spomínané lendencie sa vefnu plaslicky prejavili ria II. ~azde ZSS, 
klorý sa konal 29. a JO. novembra 1963. llodnolil Olázky, lýkajúcc sa 
hudobnej lvorby. jej profilu. jej \pcslrovania o no~é vyjadrovacie mož
nos! i. ll. zja7d zaujal vcelku správny posloj k olázkam umeleckého ex
pcrimcnlu a k viacerým akluálnym problémom lvorby, muzikológie. 
výchovy atď. 

Av~ak lenlo závažný kladný obrnz v priebehu ll . zjazdu bol narušený 
prejavmi. k lo ré signalizovali. že napriek úprimnej snahy vedenia Zväzu 
opusli ť nickwrc vývojom prekonané názory na lvorbu i na vnúlorné 
Olázky zväzového ži vola. jeslvujú ~na hy , kl o ré uvedenú skuločnosť ne
berú do úvahy a snažia sa rozmani lé javy zv1lzového pôsobenia inlcr
prclovať lak . aby vyzneli proli hnil vedenia Zväzu, slojaceho na plal
formc poliliky KSC. Možno povedať . že lenlo lrend v ďalších rokoch 
prclrvával ako konštalný. Jeho vyvrcholením bol aklív ZSS v apríli 
1968 i zakladajúci zjazd vo fcbru:iri 1969. 

Na ll. zjazde KS sa po prvý raz objavili názory. spochybnujúce ve
dúcu úlohu KSC v na~cj '>poločnO'> li. 

Ako ukázala di, kusia. v prevatnej svojej časl i bol l l. zjazd ZSS roko
\amm konšlruklívnym. Te nto konšlruklívny duch rokovania dosial sa 
i do uzneseni ZJazdu . v kwrých sa ZSS pnhlásil k záverom XII. zjazdu 
KSC. 

Pozilfvna kuhúrno-polilická lfnia ZSS. vyjadrená v dokumcnloch 
zjazdu. bola prijatá jednomysefnc . Mala sa leda stať vodhkom. Obdo
llic medzi ll. a Ili. zjazdom. leda medzi rokmi 1963-1967 však l úlo sku
točnosť jcdnO?načne ncpolvrdzuje. Pravda. rea lizácia lcj lo línie nezá
lctala len od dollrej vôle vedenia . a le aj od občianskych . estclických 
a polilických postojov č l en'>! va . Treba priznať . že ZSS nebojoval dosla
ločnc energicky proli vnikaniu liberalislických snáh. proli rozmanilým 
ncmarxislickým ideovým a cslc lickým vplyvom . 

n krilikc ncdoslalkov práce Zviizu a v našom hudobnom živolc sa 
po l l. 7Jazde e~le vi1čšmi priživovali aj lic lcndcncic. klorých cicfo m bo
lo rozleplal pozi11vnc hodnoly pofcbruúnwého vývoja. Tak napr. kril i
ka oplim izmu v hudllc nebo la zameraná len na jednoslrannú o rie nláci u 
lvorby. Vyúslila nakoniec až do odmiclnulia viery v perspckl fvnos( 
človeka. v odmiclnulic pozilfvncho pocilu a v ncgalivizmu~ vôbec. 

Pod rt1Skom boja pro li .. dogmali7mu"' začfnajú prenikať koncepcie li
bcrali~lické a rcvizioni'>lické. Ideovosť diela sa zamiela poukazom na 
imanemn)• v ý, oj fo rmo,ej š lruklury. Požiadavky po spoločcn'>kej funk
cii umenia ~a mJmiclaj!'1 lcóriou o aulo nómnosli a na7áväznos1i umenia 
\OČi mimoumclcckej sfére. praklicky leda voči spo ločnosli . 

Po pokuse zdisk redilovai vcdemc ZSS pred zjazdom a na ll. zjazde 
ZSS v roku 1\163. doSio 1.. o lvorcnému a výraznému kon niklU na aktfve 
~S. konanom v Divadelnom klube v murcl 1964. Tcnlo aklív umožňu
je dohre pochopiť problemaliku 60-lycb rokov ZSS. Rozhorčené vyslú
pcnie nielen ná r. umelca Sucho1)a, ale i nár. umelca J. Cikkera. prof. 
O. Kardoša. prof. A . Očcnáša a ďalšieh na lomlo aklívc možno vysvcl
lii len lým. že poslrchli a predvídali len lo lrcnd vývoja. k lo rý v podsla
le ncodmiclal len hudobnú lvorbu 50-lych rokov, klorá bola skuloč
nou . zakladalcf'>kou etapou v rozvoji novšej slovenskej hudobnej Ivor
by. ale aj samolnú slovenskú národnú hudbu . 

Tendencie. 7ncužívajúcc kriliku 50-lych rokov sa premicwli i do ne
primeraného na'>lofovania generačnej prohlemaliky. do ncdialcklickcj 
imcrprclácie problému využfvania nových kompozičných mclód. Ne
hiswrický výklad posli hli javy lradfcic a noválorslva, kloré sa sla va li do 
nezlučilcfného prolikladu. 

Po'>lupujúca ideová dczinlcgrácia činno~li Zväzu je zrejmá i zo zja
zdového rcferálU na 111. ~azde ZSSr. 1967, klorý priznáva, že sa Zvii
zu .. dosiaf nepodarilo nájs ť prijatcfnú pla! formu. na kwrcj by sa poda
nlo pripúwť členov skladmcfskcj sekcie k závažnejšfm spo ločenským • 
akciám .. . " Takislo je pre danú ~iluáciu ~ymplomali <i,ké konšlalovanic , 
te sa ne našiel účinný spôsob, ako zvýšiť zarátajúco malý in le res č lenov 
nielen o 1vorbu iných slovenských skladalcfov, a le aj o novú hudbu čes-
kú, \Oviclsku. prípadne ďalšie . , 

II I. zjazd 70 snahy n~jsť výchudi.,ko z lclargic členstva, hfadá formu 
jeho aklivizácie v ro7vinulí činno'>li lroch sekcií (skladalcfskcj, muzi-

Bž kolngickcj a inlcrprcwčnej) . Zasada je islc '>právna, nemala však daja
ký vý111amncj~1 cfekl. 

Pri všetkých slabých mieslach zväzového živow za posledných 20 ro
kov nemožno nevidieť jeho závažné pozilfvne výsledky. Treba sa prel o 
s úclou a s uznan fm vysloviť o všclkých členoch , klorf napriek "chybám 
a nedostatkom zväzovej činnosl i v minulosli , vylrvali v pozilfvnom po
sloji, nepodfahli dcfclizmu a apalii a svoj fm konšlruklfvnym úsilfm od
rážali osočovanie a znevažovanie Zväzu ako ideovej organizácie. 

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

V priebehu 60-lych ro kov sa časlo hovorilo o .. Olváranf okien"'. Aprf
lový aklfv 1968 a polom i zakladajúci zjazd ZSS vo feb ruári 1969 zrclcf
ne ukázali , čomu v!lelkému sa o kná olvorili . Jarné akl fv y umeleckých 
zväzov r. 1968 neboli len bežnými akl fvmi pracovnej povahy, boli lo 
aklívy, na klorých sa umelecké zväzy ocilli na rázccsl f. Konali sa v spo
ločcnsko-pol il ickcj almosférc, na vylváranf klorej zúčaslnil sa priamo 
i kapilalislický západ . 

Aklfv dokumenloval, že aj v ZSS vznikla siluácia , klorá chara kleri
zujc Poučenie z krfzového vývoja , keď hovori, že .. vnúlorný náslup 
pravicových sfl bol úzko spojený s ideovými ccnlrami an liko munizmu 
vo svete ." Vplyv filozofického šlrukluralizmu . ncopozilivislického sé
manlizmu, cxisle ncializmu i názorov pochádzajúcich z lzv. fmnkfurl
skcj školy v slovenskej hudobnej krilike a muzikológii všeobecne , boli 
paralelným javom k analogickej siluácii v oslalných ume leckých oblas
liach. 

Neg:nfvny dosah akl fvu ne možno bagalcl izovať lým . že ho zdefor
movalo nickofko neserióznych, v podslale prolisocialislických diskus
ných prfspcvkov (najmä L. Kupkovič, i. Ha lrík , P. Kolman). že drvivá 
väčšina členslva nemá s jeho výs ledkami nič spoločného . Nemožno
podceňovať fak l , že sa menom ZSS vyslúpilo pred verejnosť s požiadav
kami. klor v nejednom bode dczauovali Zväz ako celok : vyslovovanie 
nedôvery pre odbornú nespôsobi losť komuniswm - pracoynfkom Pove
ren fc! va školslva a kuh úry FFUK, Konzcrvalória v Košiciach. SĽUKu , 
Supraphonu ... V základe išlo o osočovanie komunislov - vcdúcich funk
cionárov Zvtizu. 

Nemožno poprieť. že sa v práci Zväzu , najmä v rokoch 50-lych, vy
skylli ncdoslalky a chyby. Dolýkali sa opery J . Cikkera Mislcr Scroogc , 
Zeljcnkovho Oswieczymu , prfpadu J . Zimmera a Dr. Zavar kého. Av
šak už hlavný referá! na ll. zjazde ZSS sa dišlancoval od chýb v činnos! i 
zss. . 

Aklfv v aprfli 1968 sa dolkol i iných problémov. Nezaslal napr. dlžný 
ani problemalike , týkajúcej sa riadenia kuh úry. Cicfo m bolo premeniť 
Zviiz v primárne slavovskú organizáciu , vyňatú z vplyvu šlálncj správy. 

l Olázky obsahu lvorivej činnosl i . jej spoločenského zamerania a dopa
du sa pokladali za oblast, klorá do kompelcncic š lálu priamo nepatrí. 
Slálna správa prilom v rokoch 1967-69 financovala i akcie , klorých po
vaha sa ťažko dala zlúčiť s požiadavkou ovplyvňovať vedomie hudobnej 
verej nos! i v socialislickom duchu, ako lo ukazovali podujalia Smolenic
kých seminárov. Tielo Semináre vznikli zo zámeru poskylnúf nieklo
rým mladým sklada1erom a muzikológom možnos( výmeny skúscnoslf , 
konfromácic názorov na olázku súčasného vývinu hudby vo svcle. A
však ich priebeh ukázal , že Smolenické semináre boli podujalfm, pro
pagujúcim vcfmi úzky výsek umeleckých snaženi, klorých domovom 
boli v rozhodujúcej miere kapilalislické šully. 

Na narastajúcom myšlienkovom zmíilku a nekrilickom preberaní zá
padných módnych. našej spo ločnosli a kullúrncj polilike cudzfch sme
rov mali ko ncom 60-lych rokov podie l viacer! krilici a skladatelia 
(P. Fallin , L. Kupkovič , P. Simai, a le aj P . Ko lman, J. llatrfk , 

. Hrčková. M . Jurík). Nešlo iba o podporu nových prúdov v s loven
skej hudbe, išlo o zabsolulncnic krilé rií, vzťahujúcich sa práve na cxpc
rimcnlálne a módne lcndencic. Prís lušnosť k lej lo cslclickcj orienlácii 
slači la na pozilívnu kvalifikáciu . Vznikalo nenápadne a poslUpnc ne
bezpečie porušenia konlinully v oblasli hudobnej 1vorby, pre ložc sku
pina mladých sk ladalcfov bola v lejlo a lmosfére živelne hnaná do ex
kluzívneho poswvenia. 

V procese ideovej dezinlegrácic slovenskej hudobnej kuhúry kon
com 60-lycb rokov zohral negalfvnu úlohu popri napr. Smene aj zvä
zový orgán Slovenská hudba. Aj keď v činnos! i l ohlo časop i su v 60-lych 
rokoch je nemálo kladných slráno k. nemožno zamlčať, že sa poslupnc 
slálc viac slával z celozvíizového orgánu časopisom skupinovým s jcd
nos! ran ným pohradom. Slovenská hudba ani v aprfli 1969 ncprcslala 
uverejňovať sla lc ncmarxislickcj povahy. kloré pokračoval i v .. objckli
vislickej"' línii časopisu (z domácich slalf napr. šlúdia O . Elschcka 
Hudba-človek-spoločnosť). To viedlo k dočasnému za-.wvcniu vydáva
nia časop isu . 

Začialkom roku 1969 začalo Minislerslvo kullúry vydávať dvojlýž
. denn fk Hudobný ti vol . V lom lo časopise sprvu mali rozhodujúci vplyv 
lcndcncic, kloré ovládali Slovenskú hudbu (predsedom redakčnej rady 
bol sprvu P. Fahin . klorý z HZ chcel mal' lribúnu po lilických názorov 
zrušeného Kull úrncho živola) . Včasný zákrok MK však viedok k lomu , 
že Hudobný živm sa začal pozilfvne vyvíjať. 

Aprílový a klfv 1968 nebol izolovaným faklo m. Pravicové sily v pred
sednfclve ZSS, zvolenom 1967 (naj mä P. Fah in a P. Ko lman) vyvfjali 
stále inlenzfvncjšf !lak na realizáciu prolisocialislických .. uzneseni"' ak
lfvu . 

Na auguslové udalosli roku 1968 reagoval Zväz vyhhlsenfm predsed
nfclva z 29. augusta, v ktorom sa prejavu je myšlienková dezo rientácia 
a neschopnosť vymaniť sa z nesprávnych e mocionálnych reakcii. Pod 
vplyvom vyhláseni vlcdajšfch najvyššieh slranfckych orgá nov prijíma 
aklfv ZSS IO. septembra 1968 Slanovisko Výboru ZSS k súčasnej poli
lickcj siluácii , svedčiace o celkovom ideologickom chaose. 

V období od seple mbra 1968 do januára 1969 súslreďoval sa Zväz na 
vypracovanie nových sta nov. leb základnou slabinou bolo, že sa z nich 
úplne vylralil vzťah ku KSC. Práca na slanovácb bola vedená iba sna
hou modifikovať jeho organizačnú šlruklúru , vyplývajúcu z faklorov fe
derálne ho šlá lneho usporiadania. 

Vyhlásenie . ÚV Zväzu čs. skladatcfov zo dňa 24. oklóbra 1968, Sta
novisko vedcov, umelcov a novlmlrov k súčasnej s lluácii, kloré bolo 
podpfsané záslupeami Zväzu čs. skladalefov v Prahe 26. novembra 
1968, ale najmä dokumen! zvaný Dohoda o solidarite, klorá sa k nám 
dosiala z pražského Koordinačného výboru umeleckých zväzov a bola 
nám predložená na podpisovanie v priebehu aklfvu ZSS 20. januára 
1969, ukazuje na prfkrc radikalizovanie spoločcnsko-polilickej siluácic 
v CSS R pravicovo-oporlunislickými cxponcnlmi. 

Ale v lej lo dobe sa š lál zmiclal v permamcnlncj krfze, vyvolávanej 
šludc nlskými šlrajkmi , demonšlráciami , podávanfm uhimal fvnych mc
moránd, do toho prišla smrť J . Palacha. V läkom ovzduší konal sa Za
kladajúci ~azd ZSS 28. 2. 1969. Z mysel a poslanie IOhlo zjazdu vply
vom krfzových udaloslf neposlihlo člcns lvo v celej šfrkc . Väčšina dis
kusných pr íspevkov vychádza z chybných idcovo-polilických pozfcif. 
Najdôležilejšfm bodom zjazdového rokovania bola správa Rehabilitač

nej komisie. Komisia v zloženi O . Elschck, E . Fischerová. R. Be rger 

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

Správa bola zoslavcná lak. aby pôsobila v maximálnej miere sugcs
lfvnc. Po konfronlácii s reálnymi fa klami Slráca plalnosť verká väčSina 
lcchnických i hodnoliacich lcrmfnov a argumcnlov lej lo správy . 

lnvcklfvy Správy rchabililačncj ko misie pro li ZSS lýkali sa dvoch 
aspeklov: šlýlu a melód práce ZSS a mo rálnych poslojov, aké vedenie 
Zväzu zaslávalo. Je 10 neslýchané osočovanie jednej organizácie a jej 
funkcio nárov, klorf v obdobi 20-ročncj cxislcncic v nej pracovali. 

Musfmc ma( slá le na pamali, že Správa rchabililačncj ko misie nebola 
len výmyslom jej č lenov . Vychádzajúc z pravičiarskych pozfcií, komi
sia formulovala správu lak , aby vylvorila ideový dokumcnllým prfsluš
nfkom zväzu, klorf chceli v duchu kriliky. obsiohnulcj v správe, zmeniť 
zväz .. uchopcnfm moci" a previes( ho na prOllsocialislickú plalformu, 
pričom vychádzala z banálnej takliky upevnenia vlaslných po7fcií úlo
kom na prolivnfka . 

Nczancdbalcfná je eripomicnka, že práva"sa Slarosllivo vyhýba s lo
vu socializmus. O KSC priamo zmienky nicl. Spomína sa však nepria
mo v zmysluplno m výraze .. mocenský syslčm" . Zhrňujúc možno pove
dať. že Správa rchabililačncj komisie, ktorá bola predložená zakladajú
cemu zjazdu ZSS 28. 2. 1969 a bola hlasovan fm prijolá , je prolisocialis
tickým dokumcnlom. Dnes je namieslc, aby IV. zjazd Správu rchabili
lačncj komisie odvolal v plnom rozsahu a odsúdil ju. 

V obdobi po zakladajúcom zjazde sa ZSS len pomaly vymaňoval z al
mosféry, klorú v1lačil i spoločenskému živolu pravicové živly. Ani na 
aprílové plénum ÚV KSC sa nijako nereagovalo. Príznačné je zasada
nie Federálneho výboru Zväzu čs. sk ladateľov IO. IO. 1969 v Bralislavc. • 
Na lOmlo rokovani sa vypracoval lisl, adresovaný ÚV KSt, kde Zväz 
pozil ívnc reaguje na výzvu ÚV KSC k 25. výročiu oslobodenia a vyjad
ruje vôfu dcmonšlrovať konkrélnymi akciami výsledky vývoja našej 
lvorby od oslobodenia. V lej lo situácii prevzala inicialívu Slovenské hu
dobná rada pri MK SSR a z jej podne! u došlo v Bralislave k s lrclnuliu 
záslupcov skladalcfských zvä7ov socialislických šlátov. 

ZSS však už predlým naslúpil cesiu poslupnej konsolidácie svojej 
činnos! i v inlcnciách aprílového pléna. Tol<> zameranie vyjadril aj lisl 
Výboru ZSS mlnlslrovi kullúry SSR M. Válkovi, v-klo rom sa konšlalU
jc, že všclky pozilfvnc lvorivé i organ izačné výsledky v hudobnej k uhú
re boli podmienené splilos(ou ume lcov a celého umeleckého fronlu 
s polilikou Komunislickcj slrany a socialislického šlálu. 

K dOiežilému obralu v činnos! i Zväzu priš lo na Valnom zhromaždeni 
17. aprlla 1970. V správc V)•boru dochádza k prihláscniu sa k myšlien
kam, kloré boli slanovcné ako smernice na májovom plé ne ÚV KSC. 
Závery z !Ohlo Valného zhromaždenia začalo polom nové vedenie ZSS 
postupne uskuločnovať. Na lOmlo Valnom zhro mažden i bolo zvolené 
nové vedenie ZSS na čele s prof. dr. Fcrenczym ako predsedom. Je ho 
úlohou bolo čo najskô r zaangažovať ZSS do spoločensko-polilických 
úloh v duchu poliliky ÚV KSC a programu Mini~lcrs lva kullúry. 
V správc Výboru sa Zväz dišlancoval od polilicky chybných u7.ne~enf 
aklívu Zväzu v apríli 1968 a reakcii i uzneseni rôznych orgánov po au
guslových udalosliach , ako aj od Slanoviska Výboru k Prevolaniu čes
kých umelcov, vedcov, publicislov a kuhúrnych pracovnikov, aj keď 
ich hlbšie polilicky neanalyzuje. Nové vedenie Zvlizu a verejne a lis
lovne ospravedlnilo lým súdruhom, klorým na lomlo akl fve bola vyslo
vená nedôvera. Bola vylvorcná komisia . klorej úlohou bolo previesť 
hodnolcnic 20-ročnej činnos ! i Zväzu. Tá lo ko misia začala pod veden fm 
~- Očcn:Ba pracovať ihneď. Paralelne boli zahájené práce na nových 
slanovách ZSS, lakžc 3. S. 1971 bolo možno zvola( ďalšie Valné zhro
maždenie ZSS a prijať nové slanovy Zväzu, kloré sú v plnom súlade 
s uzneseniami prcdscdníclva ÚV KSCzo 17. 12. 1970. ZSS je podfa no
vých slanov ideovou odbornou , výber<>vou, lvorivou o rganizáciou , klo
rá svoju činnosť rozvfja v intenciách poliliky KSC a je riadená MK 
~SR . 

V lete 197 1 sa prislúpilo k vyhodnolcniu časopisu Slovcn~ká hudba 
za posledných IO rokov. V redakcii boli prevedené kádrové zmeny, bol 
menovaný nový šéfredaklor s. Cfžck a nov(! redakčnú rada (P. Bagin, 
Dr. Hrušovský, prof. O. Kardoš, dr. Klinda , prom. hisl. Kovátová. dr. 
Mokrý, P. Scdlický a dr. Siváčck) . 

Počnúc jeseňou 1970 začalo súslavnc pracovať vedenie slranfckej 
skupiny ZSS. 

Počnúc aprflom 1970 rozvinul ZSS boha! ú a ngažovanú činnos! ume
leckej a muziko logickej povahy. Významnou polilicku u akciou upoča
lou a riadenou Zväzom v lc lc 1970 bola umclccka l\llrha k 50. výroeiu 
KSC. Vznikli závažné diela popredných slovenských skladalcfov k lo
mula jubileu (Andrašovan, C ikker. Dusík , Ferenczy, lloloubck, Kar
doš, Kowalski, Mikula, Očenáš, Suchoň, Zimmer a i.) 

Zväz sa úplne angažoval na príprave volieb do ZiJSlupilcfských orgá
nov vr. 1971 verejným prcvolaním ÚV ZSS k člens lvu a individuálny
mi vyhláseniami ~voj ieh členov v l l ači, v rozhlase a vyslúpcniami v agi
lačných slrcdiskách na podporu kandidálov NF. 

V priebehu jesene 1971 ZSS rozpracoval závery uznesení XIV. zjaz
du KSC do jcdnollivých programových úloh a predložil ich člcnslvu ako 
závažnú smernicu pre činnosť Zväzu na najbližšie obdobie. 

Rozvinuli sa prvé konlakly so scslcrským českým Zväzom. Počnúc 
jeseňou 1971 pOdpisujú sa zahraničné pracovné do hody o spolupráci 
(v Moskve, v Berline, v Sofii ). Naša spolupráca s bralskými zv;izm i vy
vrcholila čs.-soviclskym sympóziom. 

Záverom uveďme nickloré momcnly, kloré nám poslúžia ako pouče
nie. Na prvom micslc sloji lu idcovo-polilická výchovná práca funkcio
nárskeho a členského aklfvu. 

Poučenie z minulých skúscnoslf nabáda uplalňoval' v činnos! i Zväzu 
dôsledne princfp demokratického ccnlralizmu. 

Záverom lrcba povedať nickofko s lov k členskej základni . Zviiz v mi
nulosli slrácal charakler výberovej organizácie. Mnoh l príslušnfci ZSS 
zosla li .. malrikovými" členmi . Vcfa nedorozumení spôsobilo zrušenie 
kandidálov v slanovách r. 1967. C lcnmi sa lak sia li mnohí uchádzač i , 
u klorých ideový a odborný profil nebol ešlc celkom vyhranený. 

Skúmajúc činnosť svojho členslva v uplynulom obdobi, ÚV ZSS po
zbavi l členslva v ZSS lých svojich príslušnfkov, klorí zoslali ilegálne 
v zahranič! (Kupkovič, Fallin, Sedivá. Po loczck, Simai , Ncumann , No
vák 0 ., Zelenay, Bauer. Berky, Bulva, Farkaš, Babinec, Hanák , Je
žo). Prikročil k vyhodnoleniu činnosli lých príslušníkov ZSS, klorí 
v priebehu 60-lych rokov, a le najmä v krfzovom obdobi a aj po ňom 
olvorcne zaslávali polilicky nesprávne názory, prolisocialislické posla 
je, klorými ncgalívnc ovplyvnili činnosť a živo! ZSS. Úslredný výbor 
ZSS rozhodol sa škrtnúť z radov ZSSR. Be rgera , O . Elscbcka, J . Ha
lrfka , N. Hrčkovú, E. Fische rovú, M. Jurfka, P. Kolmana, J . Pospíšila , 
l. Vajdu a l. Zeljenku . Ďalej sa rozhodol zrušiť č lcnslvo vo ZSS lým, 
čo pre súslavnú nečinnosť a ncgovanic členských povinnosl í sú v rozpo
re so Slanovami, alebo kl orých členslvo zaniklo v dôsledku zrušenia ko
lckl fvneho člcnslva komorných súborov a lých , klorf neprejavili žela
nic byť členmi ZSS. Na základe dOkladnčho rozboru rozhodol sa prera
diť nieklorýcb dolcrajšfch č lenov na kandidálov. 

ÚV ZSS bude musieť olázkam č lenskej základne venovať i v budúc
nosli zvýšenú Slarosllivosť a dôkladnú pozornosť. 

(králcné) 

POZNÁMKA REDAKCIE 
Oba uvedené malcriá ly nebo li doposiaf na sl ránkach llače publikova-
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JARMILA DOUBRAVOVÁ 

STAV A VÝVOJ V 60-TYCH ROK OCH 

Východiskom procesu, ktorý sa začal v 60-tych rokoch, bola skuloč· 
nosť ostro pociťovanej potreby zmerať sily nového umenia v Ceskoslo· 
vensku s tým, čo sa dia lo inde vo svete. Nastalo obdobie osvojovania si 
(i zamietania) nových umeleckých koncepcií, programov, modelov i vy
tvárania čiastkových syntéz. Pre vtedajšiu dobovú atmosféru je typické, 
že sa pozornosť sústredila na kompozičné techniky - na alcmoriku . ra
dové kompozície, timbrovú hudbu , skôr výnimočne však na nové ume
lecké modely: o umení objektu nikto nediskutoval, napriek tomu, že to 
bolo všeobecné označenie umeleckého programu. do ktorého patri la 
rovnako konkrétna hudba ako i niektoré prejavy výtvarného umenia či 
poézia. Prfčina tejto skutočnosti spočívala vo vývojovej dialektike: po 
prevažne ideologizujúcom poňat í umeleckého modelu (ku ktorému pa· 
trila aj verbálna interpretácia všetkého druhu a úrovne) chilo vcla au
torov potrebu opäť sa sústred i ť na hudobný materiál a kompozičné 
techniky. Racioná lny pátos bol prfťažlivý pre všetkých , lebo zjednoco· 
val najrôznejšie záujmy na vecnom a akoby odideologizovanom zákla
de. Vedia nových diel vznikali i nové spoločenské fo rmácie - umelecké 
skupiny s dosť vyhraneným profilom, v ktorých sa okrem skladatclov 
a teoretikov združovali aj inte rpreti, výnimočne i predstavitelia iných 
umení alebo- prípadne- inštitúcie . Musica viva Pragensis (1961 ). Mu· 
sica nova ( 196 1 ), Brnenská skupina A ( 1963), Sonatori di Praga ( 1964), 
Pražská skupina Novej hudby (1965) , Syntéza (1970) aď. Vznikali nové 
elektroakustické pracoviská , štúdie elektronickej alebo expcrimentál· 
nej hudby (Plzeň - 1964, zvukové laboratóriá v Prahe , menovite na 
Barrandove, elektronické štúdio v Ostrave - 1966. v Cs. rozhlase v Pra
hc - 1968). V súvislosti s touto novou základňou hudobného života sa 
začal meniť kultúrny obraz oných rokov. Ako to býva v kultúrnom ob· 
dobí vyhranených č iastkových umeleckých koncepcii, vznikala široká 
skladatelská, kritická i spoločenská diskusia, typ pluralistickej volnej 
tribúny. Diskusia medzi zúčastnenými viedla k ostro vyhraneným sta· 
noviskám, v ktorých niektorí autori , smerujúci svojím celostným vývo
jom i mentálnym stavom svojej tvorby k syntéze, ostro kriticky vyslo· 
vovalí svoje námietky voč i experimentu, ktorý vo vzácnych prípadoch, 
a le predsa mal charakter kompozičné ho eklekticizmu, novodobého kl i· 
šé. Syntetizujúci zrelí skladatelia sa prezentovali vedia umelecky prud· 
ko dozrievajúcich príslušníkov mladšej generácie, ktorým práve kon
frontácia umeleckých koncepcii pomohla nájsť vlastnú osobitosť. Obc 
skupiny boli konfrontované jednak s rôznymi druhmi a úrovňami cxpe· 
rimentu, jednak s trad ičnou až tradiciona listickou tvorbou autorov, 
ktorým bolo hladanic cudzie , alebo príliš dobre poznali svoje hranice 
a vedeli sa ich pridrž iavať napriek dobovej móde. 

TENDENCIE A PROBL ÉMY 

Vedia možnosti vyrovnať sa konečne s 2. viedenskou školou bol ob· 
javený Cagc a vlna antiumenia (antiromán. absurdné divadlo, aleatori
ka , happcning aď.) , zachvacujúcu všetky umenia (avšak rôznou mie· 
rou). Vynárali sa nové problémy, týkajúce ~a in~lituc ion{tlnej bály hu· 
dobného života. Nová hudobno-dramatická tvorba si vyžadovala iný 
typ divadla než divadlo kukátkové , nové kompozície si vyžadovali novú 
notáciu, a le v súvislosti s tým i zmeny výrobného charakteru . Nové die
la potrebovali novú techniku a súčasne nová technika umožňovala väč~í 

rozhlad po eu rópskom i mimoeurópskych kontinentoch a ich kultú· 
ruch. Potrebova l však aj nové súbory, schopné ich naštudovať a netra
dičné svojím zložením. 

Do tematiky kompozícii sa dosta li rovnako lety do vesmíru ako aj 
prehistória ludstva. Nové technické možnosti záznamu a spracovania 
zvuku umožnili vpád civilizačnej tematiky, ako aj audiovizuálnych pro
striedkov. To zosilnilo vlnu záujmu aj o nccuróp ke kultúry. Sprostred
kujúci vplyv mal aj zvýšený záujem o nonartifici:llnu hudbu a jej úzke 
spojenie so životom a prostredím. Pocity ohrozenia civilizácie. neistoty 
a pochybností, úsilie nájsť istotu hoci i v návratoch (k Bachovi u lebo 
k Mahlerovi), úsilie vyrovnať sa s dôsledkami života v rozdelenom svete 
- to všetko hl ada lo svoj výraz. Tak ako sa prekračovali hranice umenia . 
sa všestranne prekla,.Jvali i hl.tnice medzi umením a mimoumclcckou 
sférou. Banalita prenikala do abstraktného vyjadrovania, aby ho ironi· 
zovala a posunula bližšie ku konkrétnemu. Matematické znalosti preni
kali z druhej strany. Z rovnakého zdroja - totiž úsilia o nachádzanie 
adekvátneho vyjadrenia dobovej atmosféry - vychádzali i syntézy vnú
tri umení, hladanic nového výrazu na pomedzi hudby a poézie (fónická 
poézia), hudby a výtvarného umenia (hudobná grafika a grafická hud
ba, audiovizuálne projekty a rea lizácie), hudby a architektúry (spclco
fónia a pod.) . divadla a života (happeningy). Neboli to výstrelky ani ná· 
hody, boli to logické dôsledky úsilia o nachádzanie novej reči všetkých 
umení a úsilia o formovanie novej funkcie umenia v spoločno;t i . 

Vývoj umenia bol konečne viazaný aj na technické podmienky. Elek· 
tronická a konkrétna hudba nebola myslitelná bez techni ky, práve tak 
ako kinetické umenie. Nové umenie sa nedalo rea l izovať v mastodon
tá lnych inštitúciách s minimálnou pružnosťou . Vznikali tvorivé skupí· 
ny, malé divadlá , komorné združenia . Umenie hladalo nielen nové spô· 
soby, ako sa chopi ť života , ale i nové cesty ako sa do neho vrá t iť . Mimo
riadny vzostup komorných žánrov nebol v hudbe 60-tych rokov náhod· 
ný. (Nebolo náhodné ani to, že sa pri tom jednalo často o kompozície 
monumentálneho cha rakteru). Takisto nebola náhodná volba fónic
kých textov, textov vo svetových jazykoch a lebo v jazykoch starých ci
vilizácií: bolo treba nájsť všeobecnejší jazyk, než jazyk národný. Z toh· 
to hfadiska nadobúda i využitie tzv. novodobých kompozičných metód 
iný význam: išlo o nachádzanie nového univerzálneho jazyka druhej po· 
lovice 20. storočia , ktorý by zodpovedal novoobjavenej dimenzii človeka , 
ktorý lie tal do vesmíru . prekonáva) vzdialeno ti kontinetov ;1 civilizácií, 
zaoberal sa kybernetikou a polovodÍčmi a dokázal sa zmocniť aj princí· 
pov umeleckého tvoro:nia. Neboli lO len nové techniky. dokonca ani len 
nový umelecký štýl, s novým vzťahom ku sk utočno~ti , manifestovaným 
týmito technikami. Bola to nová nádej. ktorá sa otvárala pred člove
kom 2. polovice 20. storočia , obyvatclom jednej z plané t s lnečnej sú
stavy. Umenie ju rcnektovalo. 

KRITÉRIUM HISTÓRI E: TVORBA DOBOVÝCH KULTÚRNYCH 
MODELOV 

Napriek bohatému kultúrnemu dianiu 60-tych rokov a ne~pornému 
prínosu a významu celého radu diel vtedy vznikajúcich, ča; najostrejšie 
preve ril kvalitu vtedajšej tvorby a zostalo nickolko nostárnucich diel 
spolu s oplodňujúcim vplyvom a vedomlm tvorč icho kvasu tej doby. 
Pod vedúcou myšlienkou konfrontácie so svetovými trendmi bolo po· 
trebné predovšetkým sa vysporiadať s dedičs tvom 2. viedenskej školy 
(dodekafónia) i jej povojnovým rozvinutím (scrializmu). Bolo nutné vo 
vokálnej tvorbe nielen zvol iť ši ršiu komunikatívnu jazykovú bázu, než 
akú poskytovala češt ina , a le predovšetkým sa priblíži ť k novému zvu
kovému ideálu. prcsadzujúccmu sa i v poézii (fónická poézia) . Pre to 
vznikali kompozície na texty latinské, rôzne výbery svetových ja7ykov i 
jazykov dávnych civi lizácií., kompozície analyticky pracujúce priamo ~o 

zvukovou šrruktúrou jazyka. Bolo tu velké dedičstvo minulých ~toročl .• 
s ktorými ;a tiež bolo treba vyrovnať. Vznikali pocty - Rossi nimu, 
Gricgovi . Monteverdimu. Michc langelovi a (f. Variácie na motívy 
G. Mahlera, Bachov~ké metamorfózy, Mctatancc na motívy Dvoráko
vých Slovanských tancov a pod. (Táto tendencia presahovala hlboko do 
70-tych rokov, avšak s iným ideálom: ideálom mctaumcnia. ;pájajúce
ho hudbu všetkých dôb a kultúr). V hfbke 60-tych rokov sa 1ba kryšta li· 
zovali také možnosti, ncscné programom umenia-objektu . kam patrili 
techniky citácie, montátc. koláže. Z iných zdrojov sa vplietal záujem 
o hudbu nielen ludových, ale hlavne mimoeurópskych kultúr. Zákla· 
dom záujmu o výber či organizáciu materiálu v tej dobe nebola modali
ta či radová technika . Konečne tu bol i záujem o novú zvukovú podo· 
bu. 

Iný model sa vyvinul z kontaktu mcd7i jednotlivými umeniami: gra
fická hudba a hudobná grafika. hudba inšpirovaná výtvarným umením 
či audiovizuálne kompozície umožl)ovali nazerať na hudbu v inej súvi
slosti a podriaďovať ju iným zákonitostiam, než tým čisto hudobným. 
l tu existovali umelecké programy nov~ieho (umenie prostredia) i velmi 
starého dáta (umenie textu) , stojace v pozadí týchto tendencií (viď 
k tomu Nové cesty hudby l. a l l. 1966, 1969. V. Lobl, 1966. Ct. Kohou
tck . 1965, Mu; ik der scchzigcr Jahrc, 1972). 

Podobné tendencie prebiehali i ll obla~ti dramatickej tvorby. a to pod 
vplyvom ab; urdného divadla i pod vplyvom happeningu a pod. Antio
pcra Most Jarmila Burghausera. dodckafonická pochodeň Prométheova 
Jaňa Hanuša. tímová lllasová verniMiž. Vyvolávači a ďalšie die la. 
zvláš( miniopcry Josefa Bcrga , inšpirované absurdným divadlom. u~a

zujú nový umelecký model. Rátal - podobne ako celý rad die l i n~tru
mcntálnych a vokálnych, oscilujúcich medzi komorným a nckomornym 
obsadením - s iným, menej ustrnulým realizačným organizmom. než 
poskytovali velké operné scény, orche;tre. oficiálne komorné telesá. 
zbory atď . Vznikali divadelné l;túdiá menšieho roz!>ahu a pružncjšcj 
prevádzky (Brno. Praha). 

I.:udovít Holo§lul: Klarinetista m., olej, drevo, 1985 

ANALYTICKÁ SO OA: VOKÁL NE DIELA ť:ESKEJ OVEJ HUO· 
BY - VÝZ AM Ý UKAZOVATEĽ DOBOVÝCH TE DE Cl l 

Vokálne diela českej Novej hudhy \a vyznačujú nickolkými črtam1. 
v ktor)•ch sa\ oneskorením odra1aJú tendencie ovej hudby vo svete . 
Ak podriadenie vokálneho prejavu zákonito~tiam projcktívnych kom
pozičných techník bolo typické pre začiat ky. potom bol ďalM vp•oj 
sp;itý s využitím dvojakého významu reči - pojmového a zvukového. 
Počiatočné štádium českej vokálnej Novej hudby môžu reprezentovať 
3 Soneb from Shakespeare na anglický text. \eriálne dielo Zbyňka 
Vo~tfáka z roku 1964. vedia fresky pre miešaný zbor a naulu Marka 
Kopclenta z toho istého roku a Invencií pre mie~aný zbor Jindficha Fei
da 7 roku 1966. vyutJvaJÚCe inštrumentálne kompozičné tcchmky. Ďal
Sí vývoj pre biehal na zák lade využitia dvojakého vý7namu reč i . Ten· 
dencia k maximálocmu vyutitiu pojmovej >lránky r~č1 'a prejavila nie
kolkými spôsobmi , z ktorých v tejto súv 1 ~ losti menuJem dva: ta radenie 
textu pred hudbu a využitie štýlovo konkré tneho charakteru r~či . Vý
razným prejavom prvého ;meru je Pčna Svatopluka llavclku. Vzn i~ la 

v roku 1965 ako hudba k bá;ni llansa Magnusa Enzen;hcrgcra. Stavba 
tohto diela , ktoré nic je a ani ncm;í byť '>ymfonickou bá,J)ou. buduje na 
variačných premenách leitmotívu na po7adi timbrovo boha to premen li· 
vých štruk túr.-7. <.ymfónia Miloslava Kahel:íča vznikla v roku 1967 na 
auw rov text podla Eva ngc lia a Zjavenia w. Jána a je určená pre or· 
chc!>ter a recitátora. Slovná časť je sú~tredcná na nickofko významovo 
silne zaťažených pojmov: vcčno..,ť, počial<lk, slovo, 1ivot. tajomstvo 
a pod .. z kwrých prostredn íctvom kombinácii a zvukovej interpunkcie 
a " unozrcJme hudby ; kladate l rozvíja polemiku ., biblickou intcrprcl:Í· 
cicu . Po kompozičnej strankc pracuje toto dielo podohne ako všetky 
Kabeláčove diela jeho vlastnou technikou. 7alož.cnou na racionálne vy
branom materiáli a predurčenej časovej orga nizúcii dielu.- Na využitie 
štýlovo určitého ~harakteru reči bola po'>lavená kompoz1cia Aloisa Si· 
mandla Pi1'o~aa Sc7námcn1 pre dva hla'>y a gitaru na texty zoznamovn
cich inzerát ov. Po kompo7ičncj ;tránkc používa tu autor rovnako ako 
v ďalšieh svojich die lach vrátane diel e lektronických racionálnu orgn ni· 
záciu hudobného matcri:ílu. 

Vyu7itie pojmovej ~lrHnky reči n vofba maximálne pojmovo nosného 
textu mala ;voj protipól vo využiti zvukovej st ranky jazyka a volbc tex
tov prcdov~e t kým zvukových. Tak po~tupovali autori. ktorí pre ~voje 
diela vybernli slová z rôznych cudzích jazykov ~ jediným vý111amom. 

ako napríklad Marek Kopclcnt v Snehnh , alebo naopak. text významn
vo velmi nosný, avšak v meneJ známom cudzom p zyku , takže )Cho úči· 
nok je predovšetkým zvukový: tak postupoval Luboš Fišer v Caprichos 
podla Goyú. Kopclentova Snehah je určená pre soprán , džezový ah 
a komorný súbor. Dômyselná kompozícia punktuálncho typu. využíva· 
júca priestorové reprodukčné možno~t i , i konfrontácie živého zvuku so 
zvukom magnetofónu , je textovo založená na ekvivalentoch slova .. Iás· 
ka" v orientálnych jazykoch. Trojdielnou formou die la sa pritom <lutor 
úspešne usiloval o trojaký výklad slávneho staropcrzského štvorvcrSia 
Abú sa'ida. -Caprichos Luboša Fišera vznikli v roku 1966 ako účas( 
triptychu. prísne spracovávajúceho oscmtónový modus a aleatorického 
v časových zložkách. Text dvojzborovcj skladby a cappe lla tvorí spric· 
vod Goyových grafických lbtov z oboch dielo Caprichos. V tejto súvis· 
lost i treba ešte uviesť elektronickú kompozíciu Jaroslava Krčka Sonát) 
slavíčkové. Toto diela z roku 1969. v ktorom sa skladatc l zameral na ar· 
tiku lačnú stränku vokálneho prejavu. je založené na básni zo 17. storo
čia . používajúcej iba onomatopoje. 

Obc tendencie mali svoje nebezpečné krajnosti: na pokraji maximál· 
neho využitia pojmovej stránky reči stálo zrušcnnic väzby medzi slo
vom a hudbou a tým st rata žánru, na pokraji opačnej tendencie dcsé· 
mantizácia vokálneho prejavu, strata zmyslu. Ukázalo sa však. že tieto 
krajnosti boli teoretické. K využitiu pojmovo-sémantických kvalit reči 
sa v českej vokálnej hudbe pripája aj jej využitie ako gesta -pokynu. 
príkazu, zákazu symbolického charakteru. Tak pm.tupovalo nickorko 
autorov. pre ktorých ;ú príznačné integračné črty tvorby: Miloslav Ka· 
bcláč v Eufemias Mysterion , Luboš Fišer v Requiem a Jan Tausingcr 
v Avc Maria. Protivoj novo zamerané Tausingcrovo dielo z roku 1739 je 
určené pre soprán, recitáciu a orchester. pričom skladatcl konfrontuje 
latinsky spev s českou recitáciou. Fišerovo Requiem vzniklo na konci 
60-tych rokov, Kompozícia pre sóla . zbor ;1 orcheste r tvorí záverečnú 
časť triptychu spolu s Caprichos a 15 listami podla Diircrovcj Apoka· 
lypsy; pracuje , rovnakým osemtónovým modom a alcatorikou v časo· 
vých zložkách kompozície ako prcdchadzajúec ~i cla. Kabeláčovo Eu fc· 
mi~ Myste rion vzniklo v roku 1965 a je určené pre soprán a komorný 
orchester. Sopr(tnový part štvordielnej skladby používa české slová. 
s pomocou ktorých v kontrapozlcii k inštrumentálnemu zvuku buduje 
~ymbolický konniktný dej so t,ávcrcčnou katarziou. 

S odlišným významom i kompozičnými tendenciami je v českej vo
kálnej hudbe spätá tvorba na dlhši latinský text. Diela tohto typu vzni· 
k ali v priebehu 60-tych rokov a boli podmienené popr.i prechodne mód· 
nych tendenciách prispôsobením textovej zložky novým kompozičným 
technikám. a latinské texty písali autori Alois Simandl Piňos, Miloš 
Stčdroň , Jan Novák, Zdenčk Lukáš, Ivo J iráse k. Václav Lídl aď. Na 
rozdiel od integrujúcich tendencii typických pre predchádzajúcu skupí· 
nu diel. išlo tu skôr o umelecky svojbytnú autonómiu. v ktorej bola po· 
zornosť upriamená na čistotu kompozičnej práce , i keď prípadne kom· 
binujúcu rôzne techniky. 

Iné zvukové možnosti poskytlo elektronické spracovanie vokálneho 
prejavu. Tak postupoval Zdenčk Lu kM v Ecce quomodo mori tur justus 
na motel o Jacoba Galia . Táto kompozícia je súčasne umeleckou analý· 
?ou i citáciou pôvodného diela, pričom sa vokálny materiál meni v až 
inštrumentálne zvukové prvky. Podobne postupoval v konkrétnom mo· 
tele O sacrum convivum Jan Klusák. keď e lektronicky ~pracoval melo· 
dickú líniu antifony, ; pievanú dvoma hlasmi v unisone. Ak môže ciek· 
Ironické spracovanie vokálneho materiálu zmeniť. dcvokal izovať vokál
nu hudbu podobne ako použitie inštrumentálnej techniky vo vokálnej 
sadzbe (ako tomu bolo v citovanej Feldovcj Invencii). potom treba na 
druhej strane spomenúť inštrumentálnu hudbu. 7 vokálneho prejavu 
vychádzajúcu. Sem patrí Argot Vúclava Kučeru . Tfi včty pre že!>ťové 
kvinteto. ktoré sí1 'inšpirované mestským folklórom. Arnošt Parsch 
v Musica conccrtantc con omaggio ( 1970) kombinoval citácie z Monte· 
verdiho Orfea a Odysseovho návratu s vlastnou hudbou. materiálovo 
odvodenou z Montcverdiho. Tento posledný odkaz poukazuje na ďal · 
šiu tendenciu českej vokálnej Novej hudby. spočívajúcu (vedia podria· 
dcnia vokálnej línie projektívnym kompozičným technikám. využitia 
dvojakého významu reči a prepojenia vokúlncj a inštrumentálnej hud· 
by) v prepojeni Novej hudby s hudbou minulých storočí prostredn íc· 
tvom citácie. montáže a koláže . K týmto integračným prejavom sa pri· 
poj i lo usilie o prcpojemc hudobného a vizuálneho diela . 4 madrigaly na 
vlastné texty s názvom Orbis pietu~ Vilclava Kučeru z roku 1975 sú in· 
špi rované dielami Václava Spálu. Käthc Kollwitzpvej, Paula Kleca 
a Marca hagalla. Bohato vyu7ívajú rôzne prvky ludského hlasu vráta· 
ne kriku . smiechu , plaču . šepotu a i. Siroké integračné tendencie sú 
príznačné pre činorodý brnen>ký tím v pôvodnom zložení Berg. Piňos. 
Stčdroň. Ružička , Par;ch. Spomeniem tu zvlášť tímovú pr;ícu Eccc ho· 
mo. Vokálnu symfóniu pre ;óla. orchester a magnetofónový pás na text 
z Evangclia sv. Jána. Kafkovho Procesu a Z.imku a sentencií Jo~cfa 
Derga. použlvaj(lcc hudobné i textové koláže. alebo dielo l llasová ver· 
nisáž pre sóla. 6 inštrumentalistov. 2 spikcrov. pou,ívajúcc kombinač· 
né textové hry a 7apájajúcc do voká lneho prejavu prvky divadla. Rôz· 
ne možnosti smerujúce ku konkretizácii vokálnej zložky využil Václav 
Kučera v kompozícii Lidice 7 roku 1972 a Lube~ Fišer v Ptnvdč o zkáze 
mč~ta Ur pre sólistov. recitátorov, spevácke a recitačné zbory. 1vony 
a tympány na ursumérsky text. Ovplyvnenie neeurópskymi kuhí1rami. 
či už ludovými ale umelými sa v českej ovej hudbe prejavilo výrazne. 
avšak skôr v inštrumentálnej než vokálnej hudbe. Z autorov takto za
meraných treba spomenúť Miroslava lštvana a zvláš ť Miloslava Kabclá
ča: citovaná 7. symfónia pou71va napríklad 1alospcv z ovej Guiney. 

Kombinovan ie kompozičných techník. prepojenie vok(llncj <1 inštru
mentálnej hudby. využit ie citácií. montáže a koláže a prepoJenie vokál
neJ hudby a iných umeni poukazuje i na nové poňatie V7ťahu hudby 
a poézie: poetizuvanic prozaických textov. použfvanic techník umenia
-objektu, spoločných ohom umeniam a konečne použitie notácic ako 
'>prostredkovatcla medzi nimi - všetky tieto postupy ukázali nové spo
l očné črty a nastolili nové v7fahy medzi umeniami. Vý~tavy partitúr 
(Brno - 1969) sa zúčastnili vedia skladatclov i básnici a samozrejme vý
tvarníci. 

Všetky spomínané postupy môžu. ale nemusia smerovať k umeleckej 
syntéze. práve tak ako úsilie i originálnu kompozičnú techniku nemusí 
posilni( autonómiu toho-ktorého umenia . Obc smerovania si však pod
riaďuj it vokálny prejav a podrobujú ho zákonitostiam syntézy alebo au
tonómie. Preto bol fak t, že si rad autorov vokálnej ovej hudby vybc· 
ral pre svoje diela cudzie tex ty, síce dôležitý pre celkovú orientáciu čes· 
kej ovej hudby. ale nic rozhodujúci pre vzťah hudby a reči. Rovnako 
~lo síce príznačné. ale vôbec nic rozhodujúce, že rad diel Novej hud
by využíval širokú paletu hlasových možností v širokej palete š tylizač· 
nej, čo výrazne skonkrétňovalo vokálny prejav. l keď sa zdá. že pre 
vzťah hudby a reči v českej vokúlnej Novej hudbe bolo rozhodujúce vy
užitie reči ako stavebného materiálu. možno povcdat', že problémom 
českej vokálnej ovej hudby nebola úloha reči v n ~.:j, ale konfrontácia 
českej hudby s hudbou svetovou. Príznačné pre tento ciel a úsilie o je
ho dosiahnutie bolo. že česká vokálna ová hudba pritom nielen ne
stratila kontakt s tradíciou, ale naopak: integračné tendencie zasahova
li prúve tak rozmanité zdroje vonkajšie ako aj vnútorné. K tým najsil
nejším patril skladatelský odkaz Leoša Janáčka a školy Aloisa Hábu. 

Dokončenie v budúcom čísle 


