
-ie mlú a slovenskí umelci, mU
.. ..-..celia a berei, opako\'1Ule v 1111-
1111111 a aj leraz v čase nedámom brali 
..... nndenú a nerahkú úlohu byt 
.....,.. úroda, byt hlasom jeho sml
.. fOspnvodlh·osrl a slobode. 

Je pl'fzJIKné, ie lo boli práve lvoreovla 
lil*úy, klori odhalili neschopnost sla
• rdlau a jeho ldeolóaie sprostred
I!Mf &weku zmysel iivota a dať mu 
IIMej do budúcnosll. že lo boli práve 
ltlftOrla kullúry - ako v dejlnáeh tohlo 
llllnä ul lorkokrál - klori nezastupl
llllt prispeli k lomu, le bola zachrán~ 
116 Hdtovná lololnosl' národa a zvfťazl-
11 jello cálba po pravde, slobode a spra
~ 
la cnnscendentály, bez hlblleho 
•• zosláva kaldá kullúra lalostným 
...... tom ako babylonská vela. N~ 
llláo ')'budovať kultúru a obfsť ~l kt
lfrllo odmietať to, oo je cullus - úcta, 
ICIIMnle. Nekullúmy ~lovek a nekul
..,. úrod je Bonk a národ bez úcty 
k*' k bUlnemu, k svetu, k Bohu. N~ 
bhllmy !Ivot je llvot bez hfbky, bez ta
jlllsh'l, bez ducha, llvot u.Uný len po
...._ a spotrebou, 11'.-ol plytký. Stretá
- sa dnes na troskách jednej z mn~ 
ll1dt babylonských velf rudských dejfn. 
bill tej spol~nosll nemala transcen
.. IMa, nemala duchomú hfbku. Kahlý 
,.US ")'Sia,·ať takto spol~nosť, kullú
n, ~dskú jednotu a fudské bratslvo -
u Ollmletnulle úcty k spol~nému Otco
wlajello poriadku- plodf, tak ako v Ba•e, rozdelenie rudi a zmitenla Jazy
u. 

Ján Pavol O. 
na slretnuU s predstavlterml 

&. kullúry a vzdelanosti 
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"Budeme podporovať slabšieho'' 

Kultúra a umenie sa cítia ohrozené. Zo 
tldkých strán sa ozývajú hlasy strachu o ich 
lldúci osud, a to napriek tomu, že oficiálne 
~ lnľormácie hovoria o zachovani dote
raj!itho štátneho prispe vk u - zatiaľ. Ste ma
jlllom kľúčov kultúrnej pokladnice na Slo
IIISku. Môžete nám povedať, čo sa v tejto 
flkladnicl skrýva a ako jej obsah budete di
*lbuovat'? 
- Moju právomoc ste trochu nad niesli. 

lom len jeden z tých. ktorí majú oprávnenie 
dllponovať prostriedkami na kultúru. My
Ibm. že nie je správne podliehať panike. pre
IO!e aj najvyšší štátni predstavitelia opako-
1111( zdôrazňoval i. že sa kultúre bude veno
nt neustála pozornosť. Oproti nedávnemu 
~rektívnemu systému riadenia pod zástavou 
~ej ideológie pôjde o podporu demokra
idému. pluralitnému rozvoju duchovného 
!Mta spoločnosti. Kultú ra ako celok nemô
ltelistovať bez dotáci! . ktoré samozrejme 
ll~Jdúcnosti nebudú plynúť len zo štátneho 
ftl!POČIU, ale môžu pochádzať aj z iných 
DoJOV. Preto. aby bola zabezpečená bu
ilicnosť kultúry a jej rozvoja. pripravuje 
liK SR zákon SNR o Fonde kultúry. ktorý 
lhľtvoriť podmienky na financovanie tých 
,.ojektov. ktoré sú v záujme národnej kultú
~ · Z toho vyplýva. že zo štátneho rozpočtu 
au1ia byť financované všetky aktivity. 
llllhé z nich sa budú financovať sami. 

I v kultúre teda predpokladáme oblasti , na 
ktoré sa nebude prispievať. Sú to dnešné ho
spodárske organizácie - napríklad knižné vy
davateľstvá. výstavníctvo. umelecké reme
slá. hudobné vydavate ľstvá a pod. Ďalej tu 
bude veľká oblasť prlspevkových organizácif 
s rozhodujúcim štátnym príspevkom v roz-

Hovorili ste zatiaľ všeobecne. V našom roz
hovore by som sa však rada sústredila predo
všetkým na oblasť hudby, ktorá v minulosli 
bola naoko vždy veľkoryso dotovaná, ale pri 
skúmavom a kritickom pohľade sa vynárali 
neraz trhliny, problémy, otázky. Tak napri
klad si Slovenská filharmónia po dlhé roky 

Žijeme v prechodnom období, plnom očakávaní ale najmä neis
tôt. Otázky finančného zabezpečenia našej kultúry zamestnávajú 
inštitúcie i jednotlivcov, pričom informácie o chystaných úpravách 
a rozhodnutiach si neraz protirečia, zväčša sú však alarmujúce. 
V snahe vniesť svetlo do problematiky, sme požiadali o rozhovor 
riaditeľa oddelenia ekonomiky a VfR na MK SR Ing. ARISTIDA 
MIGLIERfNIHO, dlhoročného pracovníka v oblasti kultúry: V ro
koch 1954 - 1960 bol pracovníkom plánovacieho oddelenia na Po
vereníctve kultúry, 1960 - 1968 ekonomickým námestníkom riadi· 
teľa SF, 1968 tri mesiace jej riaditeľom, 1968 -1970 riaditeľom Čs. 
kultúrneho strediska v Káhire, 1970 bol z tejto funkcie odvolaný 
a poverený založením hudobného vydavateľstva na Slovensku, 1971 
- 1975 bol ekonomickým námestníkom vydavateľstva OPUS, 1975 
bol z tejto funkcie z kádrových dôvodov odvolaný a preradený na 
funkciu systémového inžiniera, neskôr bol vedúcim finančného od
delenia; 1989 odišiel do dôchodku, od r. 1990 je riaditeľom odboru 
ekonomiky a vedecko-technického rozvoja na MK SR. 

Permanentný vývoj udalostí však oprávňuje predpokladať, že zá
very a riešenia, platné v čase uskutočnenia rozhovoru - 17. apríla 
- nie sú definitívne. 

počte - ide o divad lá. hudobné telesá. A na
koniec veľmi malý okruh - napríklad vedec
ké knižnice. kde vlastný príjem bude zaned
bate ľný a podstatná časť bude dotovaná 
z prostriedkov štátu - to sú dnešné rozpočto
vé organizácie. V odvetví kultúry však nebu
dú pôsobi i len štátne organizácie. MK SR vy
tvára legislatívne a orga nizačné opatrenia na 
demonopolizáciu. čo umožňuje. aby kultúr
ne aktivity poskytovali občanom aj súkrom
níci spolky. náboženské spoločnosti a pod. 

nemohla za štátne peniaze zakúpil' koncertné 
kridlo alebo iné prepotrebné nástroje, odve
kým problémom je naslovovzaté hudobné vy
davateľstvo, za celé obdobie vyše 40 rokov sa 
hádam okrem Piešt'an (aj to je budova viacú
čelová so všetkými k tomu patriacimi problé
mami) nepostavila jediná nová koncertná sieň 
atď. Buďme však konkrétni : do oblasti , klorá 
sa v budúcnosti bude musiet' zaobfst' bez štát
nych dotácii, sie práve zaradili aj hudobné vy
davateľstvá. Zatiaľ lu máme iba jedno, pri-

čom vieme, že OPUS vlastne nie je hudobné, 
ale predovšetkým gramofónové vydavatel'- . 
sivo, ktoré v oblasti vydávania notovin a knih 
o hudbe zďaleka nepokrýva potreby národnej 
hudobnej kullúry. Prelo je táto otázka dnes 
vzhľadom na budúcnosť - jednou z najpálči 

vejšich, otázkou, na ktorej riešenie už včera 
bolo neskoro. Možno si však hudobné vydava
teľstvo predstavil' bez výdatnej finančnej pod
pory? 

- Nemožno tvrdiť, že by sa za posledných 
40 rokov nebolo investovalo do hudobných 
inštitúcií. SF aj ďalš ie novovzniknuté hudob
né telesá dosta li základné vybavenie v hu
dobných nástrojoch zo štátnych prostried· 
kov. V Brat islave pribudla koncertná sieri 
v hudovc rozhlasu a vydavateľstvo O PUS si 
postavilo prevádzkovú budovu. Je však prav
da. že perfektná . jednoúče lová koncertná 
s ieň. bez pazvukov od električiek Bratislave 
veľmi chýba. Chcel by som zareagovať na 
problémy. ktoré ste iba načrtl i - nedostatok 
kvalitných hudobných nástrojov treba vidieť 
v širšieh súvislostiach.- Napríklad cena kon
certného krídla zn. Steinway dnes činí viac 
ako pol milióna devízových korún. čo je ob
rovská čiastka. Pravda, špičkové teleso ne
môže byť bez špičkového koncertného krí
dla . Na druhej strane by som videl v istých 
súvislostiach problém inštitúcie SF a členov 

SF. Inštitúcia nemala dostatok devízových 
prostriedkov. ale jednotliví členovia devízo
vé prostriedky získavali . A treba povedať, že 
hlboko pod cenu . SF predstavuje aj v Európe 
slušný priemer. ak nepoviem, že je jedným 
z popredn ých symfonických telies na tomto 
kontinente. Ale jej hráči predávajú svoj 
umelecký výkon za misu šošovice. Nahráva
nie pre pána Heymanna za 3 DM (západné) 
za jednu minútu je úplným podcenením 
vlastných tvorivých sil . Prekvapuje ma , 
že členovia SF strati li stavovskú hrdosť. Pre
tože 3 DM , to je jedna čierna káva , aj to 
v lacnom podniku. Ak, pravda, sa prepočíta
va l DM = 25 Kčs, t.j. 3 DM = 75 Kčs , z to
ho niečo pre Slovart, ·stále zostáva viac než 
ako platí OPUS , i keď sa tento obnos pri naj-

Pokračovanie na ll. str. 



Ohliadnutie sa 
za žilinskou 
Prehliadkou . 

Pohyb v novej epoche našej spoločnosti má 
v každej oblasti života jedno spoločné: ilľada
nie lepšieho, kvalimejšieho. pútavejšieho. Te
da miera prfnosu. Po rekapiwlácii koncertol' 
žili11Skej Prehliadky slovenského koncermého 
umenia v d1loclz 2. až 7. apríla /990 mus( byť 
naša odozva rozpačitá . Bola, ti nebola prEno
som ? Ak ju hodnotfme z postu bežného po
slucháča, mala niekoľko .,magnetov": M. Ha
jóssyová, M. Lapšanský, P. Miku/á§, manže
lia Zsapko vci, 8 . Berkyová a snárľ aj iné 
(pros fme o prepátenie, že áaWclz nemôžeme 
vymenovat1 . O týchto sa návštevník mohol 
dotftať z vkusného a prehľadného bulletinu. 
Aké prekvapenie však poskytol vybrmý kon
cert, ro nikto nemohol tušiť. V súbornom pro
grame bola ospravedl!lujúca príloha so u ne
nami v programi, zmeny boli však takmer mz 
každý koncert na každý de1í . (Táto siwácia sa 
už opakuje roky, no nikdy nebola rak vypuk
lá, ako tohto roku.) A rak uvažujeme, či dajtí 
umelci prednosť atraktívnejšej akcii l' inom 
meste a ti/ina im .,nesrojf za to", alebo existu
je ešte iná prítina? A ak posluchát obetuje čas 
na viaceré koncerty z toho maratónu, urtite 
zatne rozmýšľať o kvalite podujatia a 1•yberať 
si. A jednoznabzosť prítomnosti i voľby kon
ceriLI je otrasená. Preto je návštevnosť tejto 
atrakt fvnej žilinskej Prehliadky u! dávno cit
livým problémom (a nielen v ti/ine). A je 111 

ešte jeden hát ik: axioma, že problém vyriešia 
konzervatoristi. Tf majú nesporne záujem zú
častniť sa na špitkovýclz poduiatiach. Na ta
kýchto sa zúčastnili. Ale t i sa dá fyzicky 
zvládnuť pot zíwmie hudby od rána do večera 
a potom ešte vnfmať koncert? Odpoved nie je 
treba vysloviť. (V čase Prehliadky prebiehala 
na Konzervatóriu v ti/ine Súťaž žiakov slo
venských konzervatórif v hre na [Jusliach). 
Takže ojedinelé žilinské podujatia lllrpelo. 
Preto sa zamýšľame nad tým, iH Je únosné 
zhustiť Prehliadku do nez1•ládn111ého marató
nu. Či by azda nebolo lepšie 1•eno l •aťjej napr. 
dva po sebe tdúce dni v každom l);ždni (ttby 
sa vyhovelo kritikom), čo by sa dalo ;:v/ád
nw7 A ďalej, ti by menej nebolo naozaj aj 
viacej- v zmluvne potvrdenom výbere umel
cov, počte koncertov, záujme verejnosti i od
borníkov. Zárove1í musfm poznamenať, te 
Prehliadka slovenského koncertného umenia 
je pre ti/inu veľkým prínosom v obolwrenf jej 
kultúrneho života a sami tilinčania sú na 1lu 
hrdf. V poslednom obdob( má ' však veľa 

.,chýb krásy", ktoré nás trápia a v budúcnosti 
sa ich chceme vyvarovať. Preto navrhujeme. 
analyzujeme, radíme. Dúfame, že v prospech 
dobrej veci ... 

KLÁRA CENKOV Á 

Ked'že problémy nastolené v tomto článku 
l v hodnotiacich článkoch minulého čfsla 
Hž sú závažným nedostatkom tak význam
ného podaqaela, vyzývame vedenie Slovkon
certu - hlavného usporiadatera - aby sa 
k pričlnám týchto zmien VY,jadrll na strán· 
kach n!Uho časopisu. 

Redakcia 

OPRAVA 
Prosíme ct. č ilaterov, aby si láskavo oprmih chyhy 
ll. časti štúdie J . Doubravovcj (HZ č. 8). str. 12: 2. 
stfpec. 2. odstavec: namiesto V. Lňhl. 1966 ma hyi 
V. Ubi, 1966; 3. stfpcc. 2. ods.: namic to Tau;in
ger 1739 rná byť Tausingcr, t97J: 3. stfpcc l. od\.: 
namiesto Fišer - osemtónovy modus mú byt Fi~cr: 
~sťtónový modus. Za porozumenie ďa~ujemc. 

Oznámenie 
výboru 
Sl-lF 

Výbo r SHF oznamuje, že prehodnotil zá
sady o podpornej činnosti , kto ré vylučovali 
odmeňovanie e lektroakusticke j tvorby. Na 
základe svojho uznesenia zo di\a 19. 4. 1990 
ozna m uje , že sklada te li a, tvoriaci e le ktroa
kustické ko mpozície. môžu predkladať na 
tvorivé dohodnote nie ta ké diela. kto ré vznik
li po l. januári 1990. K 1iadosti je potrebné 
doložiť magnetofónový zvukový pás, event. 
aj grafický zázn am. 

SNEH 
Cieľom zalo7enej Spoločnosti pre nekon

venčnú hudbu (SNEI l) je pri~p icť k potn<Íva
niu a premene ná~ho aku~tického pro~tredia. 
k prekonávaniu obmedtenýeh a uditívnych 
konvenCIÍ a k prehlbovaniu a roz~irovan iu 

tvorivých aktivít a koncepciÍ v celej ~írkc hu
dobnej a aku~tick l!j produ kcii! a jej reflexie. 

SNEI l je otvorené. dobrovoľné záujmové 
zdru.l.enie profcsiomílnych i neprofesionál
nych täujemcov o prie~kum. podpo ru , pod
necovanie. p rojektovanie. prczent{tciu. pro
pagáciu a prcsahovamc nl!konvenčných. má
lo t námych. nedo\tatočnc evidovaných. no
vých a expe rimentál nych prístupov, iniciatív 
a aktivít v aha-~fére (aku~ t ickcj. hudobnej 
a auditívnej ohla\ti). Združuj~! pmfc,ionál
nych i neprofe~ionálnych hudobníkov rôz
nych obla~tí hudby. ~k l adatci'O\. t\orcov 
a kustických a pod. proje ktov, výrobcov 
a konštruktérov lVukových zdrojov v!ctkého 
druhu, dramatických, lite rärnych a vytvar
ných umelcov la~ahujúcich do aha-~féry, ve
tkckých , odborných a technických pracovní
kov z rôznych obla~tí hudby. hudobnej vedy 
a výchovy. aku~tiky. elektroaku~tik y, b io 
a l!koakustiky. atď .. a ko i všetkých milovní
kov nekonvenčnej hudby. 

SNE l l zhromúďuJl!, ~pracováva a posky
tuje informácie l nl!kon,venčných obla~ti aha
-sféry; stlstrcďuje dokumenty a materiály. 
zvukové a audioviwálne nahrávky aktivít 
v aha-sfére; uskutočr,ujc výsk um a vedecké 
spracova nie nekonvl!nčných pnstupov v skla
dateľskej oblasti , vo vyulívaní netradičných 
zvu kových nlrojov a pro\triedkov; wbczpe
čuje hudobnú a aku\tickú produkciu v ne
konvenčných prost rediach a situáciách; po
riada besedy. prednášky, koncertné a podoh
né podujat ia málo známej. ncdo~tatočnl! evi
dovaneJ, novej a expcrimcntálnl!j hudby a ko 
i hudby m imocuróp,kych kultú1; projektu je 
a prezentuje mtermediálna a multimediálne 
podujatia; poriada' ý\tav)' hudobnej grafiky. 
nekonvenčných zvukových 1.drojov. 7Vuko
vých objektov a pro\trcd1; u~kutočňuje aku~
tické. hudobné a auditívne hry a z{thavné 
programy pre dell a mládež; pn pra' uje fe~ti
va l hudobného humoru ... 

C tcnMvo SNE l l nic je limitované v7dela
ním , povolaním. pôvodom. politickým a ná
boženským prc~~dčen ím, člen\tvom v iných 

združeniach a organizáciách ani hranicami 
Sie venskej republiky. Cle nstvo je individuál
nL a člen má právo vybrať si hlavnú oblast' 
wojCJ aktívnej i invenčnej pôsobnost i v orga
nizačnej štrukt úre SNEHu. Podfa záujmov 
členstva a cicl'ov SNE l lu sa zriaďuje: 

l) Ko légium prieskumu . evidencie a spra
covania informácií 

2) Ko légium optickej , akustickej a video 
dokumentácie 

3) Redakčné, edičné a propagačné kolé
gium 

4) Ko légiu m výsk umu a vedeckého spraco
vanta 

5) Kolégium zvukových tdrojov 

Študijný odbor HUDOBNÁ VEDA-
- učebné plány na šk. rok 1990/91 
Vedúci katedry: doc. PhDr. Oskár Elschek 
Tajomníčka katedry: doc. PhDr. Krb tína 
lzá ková. CSc. 
doc. PhDr. Naďa Hrčkova 
odb. a\. PhDr. Marta Hulkovll, CSc. 
odb. a\. PhDr. t:ubonm Chalupka. CSc. 
odb. as. PhDr. Olga Šimová. CSc. 
odb. as. PhDr. lngeborg Šišková 

Hudobná veda je ~amost atn} odhor. ktorý 
sa \Ústrcďujc na výskum wcjtiCCJ. písomne 
lixova nej a ~poločcnsky reci pm a nej hudby 
vo všetkých jej regioná lnych. historických 
a druhovo-2ánrových podohúeh. lllavnými 
okruhmi pedagogickej a vedeckeJ o rientácie 
Kated ry hudobnej vedy n a FF UK sú hudob
no-historické, hudobno-teoretické. systema
tické a e tno muzikologické disciplíny. Súčas
ťou štúdia hudobnej vedy sú aj prakt ické hu
dobné predmety ( ná\trojová prax. collegium 
musicum). Ťaži\kové oblast i vedeckého vý
skumu na katedre predstavujú dejiny európ
skej a slovenskej hudby. výskum súčasnej 
hudobnej tvorby. vývoj estetického a kritic
keho m ysle nia. slovensk{! ľudová ná~trojov{t 
hudba. piest,ová tradícia. hudobno-teore tic
ké ~ystémy a št5•1ová ana lýza hudby. hudob
no-aku,tické a hudobno-psychologickc skú
mallia. \ociálne aspekty verbálnej komuniká
cie hudhy. 
l. ročník - jednoodborové btúdium 
Úvod do štúdia l IV (dr. lzáková)- Prosem i
n:ír l HY (dr. l ful ková) - l ludobná teória 
( 8 . Hochel. dr. C ha lupka)- Eunípska hud
ba (dr. l l rčkova. dr. Mokrý)- Hudobná hi~
toriografia (dr. llulková)- Sluchová analýza 
(dr. Chalupka)- Mimoeurópska hudba (dr. 
El-,chek) - Studium \kladieo (J . Albrecht, 
dr. Šimová)- N:htrojová prax (E. llahnová. 
S. Zambor~ký)- Dejiny tllozofie 
ll. ročnlk- jednoodborové štúdium 
Európ~ka hudba (dr. Šišková)- Mimoeuróp
ska hudba (dr. Elschck) - l ludobná teória 
(dr. Chalupka) - H udobnÍ! paleografia 
(dr. Hulkovú)- l ludobná akust ika a psycho
lógia (d r . Izákova) - l ludobná estetika 
(dr. Polák)- Štúdium skladieb (J. Hatrík)
Nástrojová prax (d1. Izá kov{!, E. l lahnov:í, 
S. Zamborský) - Dejiny filozofie (dr. Pia
ček) 

ll. ročnlk - medziodborové štúdium s náro
dopisom 
Európ~ka hudba (dr. Šišková)- Mimoeuróp
ska hudba (dr. E lschek) H udobná teória 
(dr. Chalupka) - Stúdiu m sk ladieb (J . H a
trík)- Nástrojová p rax (dr. lzáková, E. l lah
nov:í)- Teória a metodológia (dr. llorvá tho 
vá, dr. Jakubíková) - Materiá lna ku lt úra, 
prehľad (dr. Podolák) - Sociálna ku lt úra. 
prehľad {dr. ŠkovictOvá)- Duchovná kultú
ra, prehľad (dr . Ho rvát hová) - U melecká 
kultúra- fo lkló r (dr. Droppová. dr. Michá
lek)- Dejiny filozofie (dr. Piaček) 

lll . ročn fk - jednoodborové §túdium 
Európska hudba (dr . Hrčková, dr. Mokrý)
Hudobná teóri a (dr . Chalu pka)- Etnomuzi
kológia (dr. Elschek) - Slovenská hudba 
(d r H ulkov<i) - Hudobná este tika a kritika 
(dr. l ltčkov:í)- Špeciálne prednMky: a) em
pirická hudobn{l sociológia (dr . Karbusický). 
b) interprct<icia starl!j hudby (d1. Polák). 
c) etnmmuikologické transk ri pcie (dr . Ga
ray)- Stúdium ~k l adicb (d r. Ši~ková)- Deji
ny filo1ofie (dr. Marcelli) 

IV. ročník- medziodborové štúdium s esteti
kou 
Európska hudba (dr. Šišková. V. Godár) -
Sloven~k~i hudba (dr. C halupka)- l ludobná 
teória (dr. Burla\) Seminár hudobnej k ri
tiky (dr. Hrčková. dr. Rajterová)- Diplomo
vý SĽmin:ir Speciálna muzikologická pred
ná~ka: a) empirick{t hudobná \Ociológia 
(th . Karbusicky) - b) e tnoorganológia 
(dz. Gamy. dr. Ehchck)- c) džez a populár
na hudha (dr . Wasscrberger. prof. Foderma
ycr- Wien). d) hudobná Sl!miotika (dr . Kar
bu'>ický). e) dramaturgia hudobného života 
(dr. Rajternv{l)- Metodológia vied- Dejiny 
c~tl!tiky (dr. Kalnickä)- Dejiny čc~kcj a slo
ven~kCJ esteti ky 

Odporučané predmety l. - IV. ročník: la tin
\ký jatyk. Collegium mu~icum. interpretačný 
semi n:ír , hra l partitúr ( IV. roč.) 

Povinné predmety l. - IV. roč. : cudzie jazy
ky. tciC\n:Í v)·chova 

131ižšll! informácie na Stúdijnom oddelen í 
FFUK. Gondova 2. Bratislava. 

6) Kolégium zanedbanej hudby 
7) Kolégium novej a experimentálnej tvor

by 
8) Kolégium elektroakustickej a compute· 

rovcj hudby 
9) Kolégium intcrmediálnej tvo rby 

IO) Kolégium práce s deťm i a mládežou 
ll ) Kolégium auto rskej a umeleckej projek· 

c ic 
12) Kolégium inte rp re tácie, tvorivej a ume· 

leckcj realizácie 
13) Správa a ad m inistrntfva SNEH u 
Informácie a prihlášky na adresu : 
PhDr. Milan Adamčiak. Bilíkova 18 . 841 Ol 
Bratislava. tel.: 368 093 

v 

Co je 
INTEGRAM? 
Dňa 27. aprfla t. r. usporiadalo Mlnlster

stvo kultúry SR za~ímavé pracovné stretnu
tie zástupcov záaqmovo-profesných združení 
a spolkov so zástupcami OSVU pri OSA 
v Prahe, zástupcami SOZA a pracovnlkml 
odboru kultúry MK. Hlavným a nlijrozslalt
lcjším bodom stretnutia bo'o prerokovanie 
návrhu pražskej organizácie OSVU na ula
denie novej samostatnej ochrannej orpni
zácic \'Ýkonných umelcov a výrobcov zvu
ko\jch a zvukovo-obrazových záznaJDOY 
INTERGRAM, ktorý postupne od l. m~a 
bude utváraný ako nástupca OSVU. INTER· 
GRAM pre ť:cchy a Moravu bude nezávi
slou, nezárobkovou a nedotovanou spoJe» 
nosťou výkonných umelcov a výrobcovzvu~ 
vých a zvukm·o-obrazových záznamov, ktorí 
bude pre nich vyberať a rozdeľovať odmeny 
podľa autorského zákona a súvisiacich vy. 
hlá~ok a predpisov. Mieni úzko spolup~ 
vať s odborovými a zá~movýml spolkam~ 
združeniami a výrobcami zvukových a zvu
kovo-obrazových záznamov združenými v ná
rodnej skupine IFPI (International Federa
tion of Phonographic Industry). Komentár 
k tejto novej organizácii predniesol jeho au
tor, dr. M. O. Jelínek, ho\·orca Občianskeho 
fóru pri OSVU. 

V rozsiahlej diskusii padali nielen otázky, 
polemiky a protinázory. Našl účastníci zrej
mc dostatočne neprd tudovall alebo nepo
chopili zmysel a podstatu tejto novej organi
zácie, ktorá má vyslovene progresívny ch• 
rakter. Predložený návrh stanov sa 7rejme 
pod vplyvom mnohých praktických skúse
ností bude musieť d te kry§tallzovať. Vzor 
pražského návrhu, ktorý vychádza zo §kan
dinávsko-rakúskcho modelu, Iste nemá v na
§cj krlijine pendant rozvinutej ekonomickej 
krlijiny, ale rozhodne je perspektívou a zdá 
sa, fe pre ná§ vstup do Európy lij jedinou al
ternatívou. V ť:cchách a na Morave podáva
j ú registráciu od l. mlija, my sme sl vyžiadali 
čas na rozmyslenie. 

·mJ-
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l. a 2. marca. Mikolaj us Konstantinas Čiurli
onls: More a 5 prelúdií pre s láčikový orches
ttr. Peter lljič Cajkovskij : Talianske capric
cio. Slovenská filharmónia . Dirigent Juozas 
Domarkas. 
Návštevníkov prvej marcovej dvoj ice abo
nentných ko ncertov SF čakalo nic naj príjem
nejšieho prekvapenie v podobe programovej 
zmeny. Pre ocho re nie sólistu SF Mariána 
Lapšanskčho vypadla z hry Rapsódia na Pa
ganiniho tčmu Se rgeja Rachmaninova, teda 
jedno z lákadiel ko ncertné ho večera. Z pô· 
vodného dramaturgického plánu ostalo to rzo 
vyvolávajúce skor rozpaky a o podstatnené 
otázniky. Dramaturgickým špecifiko m to hto 
podujatia bola kvázi inverzia , resp. račí po
stup zaužíva ných šablón , čo by nebolo ako 
princíp nežiadúce p ri troška odlišnej zostave 
predvedcných skladieb. Prvú po lovicu pro
gramu vy plnila mo hutná symfo nická freska 
K. M. Ciurlio nisa, nuž a po prestávke znel 
v Redute ochabnutý appendi x v podo be 
Ciurlionisových miniatúr. sice pekných, 
avšak príliš miniatúrnych a bombastického 
Talianskeho capriccia , evergreenu prvej ka
tegórie. A tak sa stalo, že výsledný dojem 
z koncertu patr í k tomu typu. kto rý p ríliš 
rýchlo zapadne nánosmi prachu zabud nutia 
a všednosti. Skoda, pre tože C:iurlio nisovo 
More sa mohlo zaskvieť na záver a tým pred
sa len trocha vyburcovať a j náročnejšie ucho 
a prebrať poslucháčov z letargie. More je 
v porovnaní poémou V lese, kto rá odzne la 

t ýždeň predt ým , podstatne ši ršou p lochou 
aktivizovanou majstrovskou polyfó niou , su
gcstfvnymi zmenami vo faktúre a v sad zbe. 
inšpirujúcimi harmo nickými a inštrumcntač
nými zvratmi. More väčšmi inklinuje k zápa
do- a stredoeurópske mu symfo nizmu fin de 
sicclc, väzby na karclskú kultúru , o kto rých 
som písal v prípade skladby V lese nic sú až 
natolko forsírované a pro fi lované. Vari iba 
chápanie o rchestra gravituje k huste jšej. 
mixturovcj sadzbe, využíva hojne nevšedné 
nástrojové polo hy (nízke dychy, najmä d re
vcnč). Juozas Domarkas je expe rtom naslo
vovzatým a hudbu lito vskej kultúry propa
guje tým najt'1činnej ším spôsobom, ade kvát
nym hodnote p redvádzaných diel. Mo re bo lo 
pre našich fi lharmo nikov zrej me novinkou ; 
o to ťažšia bola ich pozícia a o to pri jemnejší 
pocit ma opanoval sleduj úc ich statočné počí
nanie v neľahkých fázach expanzívnej parti
túry. Detaily nemá význam vyťahovať na 
svetlo sveta. Hráči odviedli lepšf šta nda rd 
a potvrdili svoje skúsenosti pri inte rpretácii 
diel zložitého obdo bia pre lomu s toročf. Ciur
lionisovc Prclúdiá vyzne li po prestávke a ko 
pozdrav z iného sveta , zo sve ta lahodných 
bonbónikov, žiaľ , nestačili zo seba strhnúť 

znamenie náhradníctva. Na komorno m ko n
certe (naprfklad v poda ní SKO) by patrili 
k životodarnej miazge , na symfonicko m ko n
certe jednoducho nemo hli konkurovať 

dvom .. hlučnejším'' skladbám. Cajkovské
ho .. glanz-stiick", legendárne Talia nske cap
riccio, je požadovačné v sfére hráčskej rutiny , 
zbehlosti a čast i aj virtuozity. Do mnievam 
sa, že naprie k výnimočným kva litám hosťa 
z Viľňusu , bo la jeho fu nkcia v Cajkovského 
skladbe viac- menej druhoradá. Filharmonici 
hrali Talianske capriccio asi viackrá t v živo te 
a mnohí už vari nemuseli an i pozerať do nôt. 
Mclancholicko-búrliváckc potpourri geniál
neho skladateľa odznelo v rámci no rmy. ni· 
tím neoslnilo ani ncsklamalo , no určite ne
splnilo funkciu .. vypálené ho" finále prvej 
marcovej abonentnej dvojice. 

• • • 

8. marca . Anton Bruckner: 8. symfónia. Slo
wenská filharmónia. Dirigent Aldo Ceccato. 
... po dlho m - d lhom čase zavítal na pódium 
brat i lav kej R eduty aj majster Bruckncr ... 
Možno netradičný vstup do recenzie koncer
tu. no prítomnosť Bruckncrovej symfó nie 
v programe Slovenskej filharmó nie je ta kisto 
netradičná- a o to vítanejšia. Nie to divu, že 
tento koncert už d lhý čas dopredu vyvolával 
diskusie, stál v centre pozornosti každého 
muzikanta, každého horlivého návštevn íka 
koncertných siení. Pochopiteľne. svoje zo 
hralo aj zvučné meno dirige nta, ktorý sa už 
nic raz podpfsal pod strhujúci zážitok v spo· 
lupráci s o rchestro m Slovenskej filharmónie. 
Najživšie si pamätám Mahlcrovu 5. symfó
niu . ktorá už pred viacerými ro kmi poskytla 
Aldovi Ceccatovi dostatočne širo ký pr iesto r 
pre prezentáciu schopnost r zvládnuť tento 
obrovský ko lo . Bezmála dcväťdesiatminúto· 
vá Brucknerova 8 . symfó nia je síce .. skro m· 
nejšia" vo výrazových me tamo rfózach, než 
Mahlerova Piata, predsa však výnimočne in
tenzívne vytestuje každého zúčastneného hu
dobníka . Pre hráčov o rchestra SF bol Bruck-

Jubileum P. l. Č~kovského zohľadňtijú ~ 
programy nl harmonických koncertov 

Snímka archív HŽ 

ncr možno žiadaným oživen ím repertoá ru 
a ak si pozornejší poslucháč uvedomí, že dva 
týžd ne pred uveden ím Brucknera filharmo
nici zápasili s neznámymi partitúrami C:iur li
o n isa . musí kvitovať vypätie vynaložené 
v priebehu troch týždňov ako hodnotný vý
ko n. A ldo Ceccato predstúpil pred b ratislav
ské pub likum s od vážno u koncepciou, vybo
čujúcou z bcžnčho šta ndardu b ruckncrovcj 
inte rp retácie. Veľm i špecifickým spôsobom 
to tiž r iešil p roblé m gradácie, tekto nické ho 
klimaxu a relaxu . čo je v Bruckncrových 
symfó niách is totne jeden z naj7ávažncj ších 
technických aj duchovných problémo v. Cec
cato chápal celú symfóniu a ko jedno li aty gra
dačný o blúk smerujúci ku kulminačnému bo
d u v d ruhej tretine tretej čast i známeho Ada
gia . Pro porcio nalita takto vzniknutých blo
kov ako by vyvierala z pr incípu zlatého rezu, 
čo rozhodne stojí za povšimnutie . A k som 
spo me nul. že koncepcia A . Ceccata mi p ripa
da la od vážna, bolo to p reto, že takýto mo no
litný o blúk eliminoval dosť závažne kontrast
nosť úsekov v prvej časti , aj v démo nickom 
Sche rze. Pri to m prvá časť 8. symfó nie v po 
rovna ní napríklad so Sied mou symfónio u nie 
je z hľadiska vytvorenie gradácie natoľko 

ko mplikovaná. 
Otázka koncepčnosti prístupu k interpretáci i 
závažného d ie la je v podstate o tázkou príliš 
delikátnou na to , aby natrafila na bezohľad

ne kritické slová. Domnievam sa vša k , že 
p rvé dve časti Brucknerovcj symfónie zneli 
akoby spod pokrývky, neokúzl ili publikum 
zvukovou masou, majestátom . Navyše, v o r
chestri to akosi ne ladilo (plechové dychy 
v tvrdej skúške občas zaváhali) a ta k sa stalo , 
že prvá polovica symfónie pripadala poslu
cháčom pridl há. Prito m Aldo Ceccato vyna
ložil eno rm né úsilie v procese tvarovania 
všetkých deta ilov obrovského o rganizmu , 
o čom svedčí aj tri krát zopakovaný úvod 
p rvej čast i prekazený raz nepresným nástu
pom k larinetu. druhý raz neko nccnt rova no u 
atmosférou v auditóriu (nevraviac o hrmo ta
júcich elekt ričkách! ). Tretia čas, jeden z naj
intímnejších rozhovorov A ntona Bruckne ra 
s jeho nedostihn uteľným božstvom, chytila 
za srdce. mňa však. bez akejkoľvek dávky 
škodoradosti alebo úsi lia La každú cenu hla
dať nedostatky. rušil až prfli~ presne rytmizo
vaný po ltó nový zdvih v ncopakovateľnom 
mot íve. Žiadalo by sa mi tu troška "nediscip
li nova nosti" a uvoľnenia mikroagogiky. Ide 
však opäť o vec subje ktívneho názoru , nie 
o výhrad u zá ad né ho charakte ru . Hoci Bruck
ne rova skladba nezazne la presne podľa mo
jich predstáv, podstaté je, že vôbec zaznela. 
V žiadnom prfpade nešlo o interpretáciu, 
ktorá by mo hla odradiť potencionálneho zá
ujemcu znova zavítať do koncertnej sie ne, 
keď bude na plagátoch uvedené me no ojedi 
ne lé ho zjavu sve tového symfonizmu. Aldo 
Ceccato si podmanil publikum v Redute a 
Bruckncrova hudba má na celkovej pr iazni 
vej odozve istotne tiež lví podiel. 

• • • 

IS. a 16. marca. Wolfgang Amadeus Mozart : 
Figarova svadba, predohra ; Koncert ere kla
rinet a orchester A dur ; Peter lljič Cajkov-

skij: 5. symfónia. Slovenská filharmónia . Di
rigent Hideaki Mutó. Sólista J ozef luptáčik. 
Prehliad ka Z<ihraničných d irigentov pok račo
va la aj na ďalšom abone ntno m stretnut í. Na 
prvý pohľad by sa mo hlo zdať , že defilé im
portovaných umelcov účin ne obohacuje pro
fil celej sezóny, čo je svojím spôsobom neod
škriepiteľný fakt. Predsa ale, za horlivým úsi
lím vedenia a dramaturgie Slovenskej filhar
mó nie saturov!tť koncerty hosťami , stojí -
o krem nezištnej motivácie potešiť návštevní
ka -aj nczávidc niahodný boj s akú tnym ne
dostatko m vyzretých dirigentských osobnost í 
na Slovensku. Hráči SF trpezlivo putujú 
z rúk do rúk , usilovne me nia spôsob práce aj 
hudobnčho uvažovania; nevcrfm, že by taký· 
to spôsob práce pozit ívne ovplyvňoval tvori
vosť a že môže prin iesť adekvátne plody. 
K týmto úvahá m ma prinúti l zážitok z počú
va nia C:ajkovské ho 5. symfónie . Jednu z naj
hranejších sklad ieb euró pskeho symfónizmu 
poznajú hráči SF dôve rne, zásadnejšie prob
lémy technického rázu teda neprichádzajú do 
úvahy. Caj kovské mu chýba la skô r duša, 
resp. vytrácala sa od časti k časti. Hidcak i 
Mutó nepatrí k dirigento m prvej akosti, pre
to som neočakával nič oslňujúce, ale výsled
ný dojem bol pod hladinou skromnčho oča
káva nia . Medzi ú tlym Japoncom a masou o r
chestrálnych hráčov preskočila iba ma lá is
kierka ko ntakt u , ktorá rozhodne nestačil a 
pokryť ene rgio u rozsiahly a zložitý organiz
mus š tvorčasťovcj symfónie. Prvá časť síce 

čo-to sľubovala - páčila sa mi profi lácia su
gestívneho vstupu k expozícii s vydareným 
klarinctovým sólom, zaujala ma aj tcmpová 
réžia , v rámci ktorej Hidcaki Mutó prefero
val rýchlejší pohyb. Naznačené impulzy vzá
pätf ustrnul i a zostato k symfonického cyklu 
len dožíval, uplatňujúc pri ncíp zotrvačnosti. 
Filharmo nici od viedli svoju prácu vlastne 
zodpovedne a na štandardnej úrovni, lež bez 
ko ntakt u s dirigentom nemo hl i ísť ďalej . Caj
kovského symfónia teda nebola očakávaným 
zlatým klincom programu; ten na tomto kon
certe absentoval. Mozartovská prvá polovica 
p rebehla tiež bez a ké ho kofvck vzruchu. Vo 
figarovskej predohre podali hudobnfci solíd
ny výkon. Potešila ma zosynchronizovanosť 
sekcie s láčikových nástrojov v chúlostivom 
vstupe do p redohry. Te ntoraz zasa d revené 
dychy akosi ťažko a kŕčovito profilovali mo
zartovské kinetické harmonickč spoje a tlmili 
tým trblictavosť celku. Jozef Luptáčik si 
s Klarinetovým koncerto m poradil s prehľa
dom skúsené ho orchestrálne ho hráča, o bda
renčho ci to m pre súhru , s disciplinovanos
ťou , mäkkým tó no m . Pri hodno ten! jeho vý
konu sú prvo radé stanovené kritériá; výkon 
Jozefa Luptáči ka nemožno merať metrom ur· 
čcným pre sólistických harcovnfkov - chýbal 
by tu rozmer technickej nadstavby a nadhľa
du. V každom prípade prezentoval p rvý kla
rinetista o rchestra SF vy oký stupeň maj
strovstva. Skoda , že Hidcaki Mutó nevd ý· 
cho l viac ducha do o rchestrálneho p ricvodu. 
Dialóg med zi sól isto m a o rchestrom nebol 
ideálne modelovaný a Mozartov ojedinelý 
o pus strácal na dyna mizme. T retia marcová 
d vojica abonentných koncertov napriek prí
tomnosti zahraničného hosťa ncprcnikla nad 
hladi nu všednosti, hoci dramaturgická kon
šte lácia mno hé sľubovala. 

• • • 

22. a 23. marca. Ladislav Bur las: Planctus; 
Geo rg Friedrich Händel: Koncert pre organ 
a s láčikový orchester g mol; Peter l ljič Caj
kovskij : Serenáda pre sláčikový orchester 
C dur. Slovenský komorný orchester. Ume
lecký vedúci Bohdan Warchal . Sólista: Edu
ard Ohanesian (ZSSR). 
Tohtoročná koncertná sezóna Slovenskej 

filharmó nie mimoriadne p raje priaznivcom 
warcha lovco v. Podiel Slovenské ho komo rné
ho o rchestra na p ro filovaní sezóny je totiž 
väčší a rozhodujúcejší ako býva zvyko m. 
V súvislosti s d ramaturgickým prínosom vy
stúpení som v rámci niekoľkých predchádza
júcich recenzií konštatoval stav stojatých 
vôd. absolútne nepochopiteľných vzh ľadom 
na obrovský štýlový aj repertoárový záber 
súboru. Žia ľ , iba sólisti akoby do nútili war
chalovcov vystaviť pozornosti posl ucháča 

skl adby stojace na "výhybke" bežného reper
toáru . Ma rcová produkcia čiastočne pokryla 
boľavé miesto uvedenfm nedávno ešte ,. ka
cír kej" kompozície Lad islava Burlasa. Plan
ctus je skladba výnimočných kvalít. Umná 
sk ladateľská myseľ jej tvorcu a inkarnovala 
do podoby sústredeného med itatívneho sta
vu, po prctkávaného pravým ducho m expre
sionizmu, tryskajúceho z ťažko skúšane j hlbi
ny psychiky človeka. Som prfslušníko m ge-

ncrácie. ktorá z donúte nia stra tila ko ntakt 
s muzika ntským sveto m šesťdesi atych ro kov 
na Slovensku. Svoje predstavy si môžem do
tvárať práve na základe takých diel. k akým 
patrí i Planctus. Prvé čí lo warchalovské ho 
programu bolo pre mňa ve ľmi inšpirujúce, 
sprevádzané inte nzívnym a d lho trvajúcim zá
žitkom. Ďal í program však už rázne zmodu
loval do osvedčených koľají. Händelov O r
ganový koncert urči te ncmusf trp ieť pocito m 
o pustenosti a zbytočnosti . T vorí .. chrb tovú 
kosť" repertoá ru každého o rganistu , patrf 
k abecede zručnosti a o rganistické ho uvažo
van ia. Eduard O ha nesia n je zdatným hudo b
níko m a s populárny m o pusom ne mal naj
menšie problémy. Co ma potešilo najviac, 
bola rytmická precízno (nevídaná u o rganis
tov často. a margo Händelovho Ko ncertu 
v podstate nemám čo dodať. Bol štýlový, vý
razne tvarovaný z hľad iska fak túry a sad zby, 
d ynamicky a timbrovo vyváže ný. Na pódiu 
p rebiehala pravá hra vyspe lých hudobnfc
kych ind ividuaHt - sólistu v rámci abonentné
ho cyklu , siahli warchalovci k ne menej hrá
vancj Cajkovského Serenáde. Ten to fakt ma 
p ravdu povediac veľmi nepo tešil. Serenáde 
n ič nechýbalo - elegancia , pôvab, virtuozi
ta ... Hráči SKO sú kapacity , vravieť ďalej 
považujem za p lytvanie časom aj priesto ro m. 
Va ri iba ešte raz té ma formy " ro ndo infini
to": miesto Cajkovské ho saló nno-aristokra
tickej Serenád y mo hlo zaznieť niečo menej 
saló nne. niečo, čo by väčšmi korešpondovalo 

so sugestívnym prvým číslom programu. Va
ri niekedy nabudúce ... 

IGOR JAVORSKÝ 
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Dramaturgický p rofil 4 1. koncertnej sezó
ny Slovcn kej fi lha rmónie možno v isto m oz
načiť za exper ime nt. Popri reci tá lových pro
jektoch pri pclo k do tvoren iu take jto cha
rakte ristiky aj koncertné pred veden ie troj
dejstvovcj ro mant ickej opery s predo hrou 
Hans Hei ling nemeckého skladateľa He inri
cha Marschncra ( 1795-186 1) na abonentno m 
podujat í posledného marcového týždňa. 

V duchu konvencií bratislavského ko ncer
tného života to bol počin netradičný, nová
to r ký , ba v mnohých ohľadoch aj spo rný. 
V kto rých? Ťažko jednoznačne určiť , či j e 
o pera postavená na dominantnosti hudo bné
ho rozme ru nad divade lným , alebo nie- jej 
scénické predvedenie by o to m prezradilo 
viac. Pravdepodo bnejšia je tu však akási 
prvot nosť inštrumentá lnej zložky pred vo kál
nou , hoci Marschner rozumel hlasu p ráve tak 
ako orchestru. Nejde však o prvotnosť v zmy
sle ich kva ntitatívneho pomeru - zastúpenie 
o rchestra a peváckych výstupo v je približne 
paritné. Treba tu skô r hovoriť o ich vzájo m
nom vplyve. Spojením týchto atribúto" diela 
s abse nciou scénickej zložky vznikajú pred
poklady sťaženej o rie ntácie. Napriek texto
vej prflo he libreta v p rogramovom bulletine 
sa opera p remenila na nadme rne trvaj úci 
spevácky koncert. Stieral sa dokonca i predel 
medzi jedno tlivými dejstvami, predvedenie 
pô obilo ako suma výstupov bez sledQvate f
né ho ko ntextu. Možno sa to to ko nštatovanie 
nestotožňuje so skúsenosťou nie ktorých ná
vštevníkov , isté však je, že plnohodnotné 
vn ímanie a adekvátne pocho pe nie tohto d ie 
la p redpokladá dôkladne jšiu prfpravu a v ne
poslednom rade i jeho viacnásobné počutie. 
A to bol zrejme dôvod , prečo časť publika 
cez p restávku opustila koncertnú s ieň SF. 

Hudobno-inštrumentálna zložka o pery 
svojou tematickou p rácou nápadne evokuje 
niektoré postupy Beethovena a Mendelssoh
na (s oboma sa Marschncr osobne streto l), 
v nástrojovej farebnosti je tu evidentná po
dobnosť s Berliozom . Skro mné a funkčne 
úsporné dirigentské gesto Ewalda Kô rnera 
(Svajčia rsko) bolo ako usi stabilizujúcou pro
tiváhou te mperamentnejších úsekov. Výber 
spevákov-sólistov nepostrádal atraktívne 
osobnosti (sopranistka Magdaléna Hajóssyo
vá; barytonista Thomas Mo hr, teno risa Karl 
Mark us) a s výni mkou fo rs íruj úceho prejavu 
švédskej mezzosopranistky Marianne E klô f 
viac-mene j uspokoj il. Výko n orchestra SF 
a Slovenského fi lharmo nické ho zboru bol 
do značnej miery stimulovaný nahrávaním 
p re Slovart (Žeby dramatu rgický mot ív?) , čo 
však nezabránilo výskytu o jedinelých kazov. 
Podrobná hodno tiaca analýza jednotl ivých 
výko nov by bola však po j~dnorazovom po· 
sluchu nezodpovedná , nepresná a ne musela 
by sa vyhnúť a ni omylom zásadného rázu. 

JURAJ POKORNÝ 



Dni francúzskej hudby 
7. podujatie komorného cyklu SF (4. aprí

la v Moyzesovej ~ie ni) bolo prvým vkladom 
spolugaranta a organizátora slovenskej čast i 
do Dní francttzskcj hudby v Cesko-Sioven
sku . Slávno~tnosť tohto podujatia umocňova
la prítomnosť popredného predstaviteľa sú
ča~nej hudby - a to v omnoho širšom než len 
francúzskom kontexte - pána Henryho Du
ti lleuxa. Zúčastnil sa č~o:sko-s lovenskej pre
miéry svojho Sláči kového kvarteta Ainsi la 
nuit (Teda noc), ktoré pre túto prflcžitosť na
študovalo Moyzesovo kvarteto (S. Mucha -
F . Tôrôk - A. Lakatoš- J . Slávik). Vo víre 
najrozličnej ších prúdov, tendencií, kompo
zičných techn ík hud by nášho storočia sa sna
hy po originálnom riešení dostávajú veľakrát 
v hierarchii autorských postulá tov na prvé 
miesto. žia ľ. dosť často na úkor obsahu výpo
vede. Dutilleuxov opus je produktom skvelej 
syntézy, zvukovej invencie i jedinečnej kon
frontácie vzťahu obsahu a netradičnej formo
v.ej schémy. Ť<tžiskom skladby je výraz plný 
ftlozoftckých otázok, meditácií. vnútorných 
bojov. ale i psychických protirečení. Kvarte
to má 7 čast í s osemtaktovou introdukciou. 
Po piatu sú medzi jednot li vými časťami (kal
dá má program a náladu zodpovedajúcu ná
zvu) stručné medzihry. oddeľujúce míladovo 
uzavreté úseky. Autor veľm i účinne využíva 
zákon kontrastu. zapájajúc do procesu aj 
vsunuté medzihry. ktoré nazýva Paranthéses 
(mimochodom). l napriek introvertnému 
charakteru autor rešpektuje i psychológiu 
konzumenta hudby. ktorá ul pri prvom po
čutí dokáže udržať pozornmť v maximálnom 
napätí a vnímavosti. 

Plná profesionalizácia moy1csovcov prin{t
~a už dlhší čas WOJe zaslúžené a bohaté ovo
cic. čoho dôl..azom je vzostupná línia ich 
pódiových výkonov. Ak to konštatujeme pri 
hodnotení interpretácie bdného kvartctové
ho repeno:íru. tým viac to mMeme ocen iť na 
reprezentačnej ttrovni . k <tkej sa dokázali do
pracovať a vypnúť i pri naštudovaní tohto no
vého opusu. Starostl ivá príprava. dôraz na 
detail. imponuj(tca šírka spektra jemných dy
namických nuáns i muzikantský ťah s mno.l
stvom náladových odtieňov sa spojili v sku
točne rcpre;cntut ívnom int erpretačnom rc-
7ultáte . S uznaním sa o ňom vyslovil <tj a uto r 
(na besede v Sl lF v deň koncertu- po vypo
čutí gcneráll..y) . 

Odlišný wet odhaľuje pred poslucháčom 
Sláčikové l..varteto č. 14 od č le na Parížskej 
\cstl..y francúzskeho sklada te ľa Dariusa Mil
hauda. ktoré prednieslo hosťujúce Kubínovo 
l..vartcto (L. Cáp- J . Niedc rlc- P. Vítek
J . Ledníček). Tento opus vznikal súčasne (na 
li-linajkovcJ osnove) s kvartetom č. 15 a hoci 
kaldá skladba je samostatná. možno ich obc 
interpretovať súčasne. Je to iMe rarita a aj 
napriek tomuto fak tu odrá.la sa tento mo
mc!ll v obsahu za~ifrovanom v parti túre. 
Učmkovanie dvoch súborov to tožného ob

sadenia a pribli.lne rovnakej vekovej kategó
rie pokúša každého recenzenta k porovnáva
ni u. Na istej odlišnosti vý~ledného zvuku sa 
trejme ncpoJicľajú len individual it y členov , 
a le aj zvukové dano~ti používaných nástro
jov. Vo výrazovom parametri sa zdá český 
,(tbor viac rozv;Uny. no tento dojem mohla 
navodiť aJ faktúra Milhaudovho opusu. 
v ktorom klasici,tické prvky (najmä forma) 
v porovnani s Dutilleuxom ~toj a viac v po
predí. 

Oba súbory sa spojili na záve r v interpretä
cii Okteta Es dur op. 20 Felixa Mendelssoh
na-Bartholdyho. V tomto prípade zvít'azi la 
prcdov~etkým romantická in~pirác i a autora, 
jeho optimtstu:ky svieža invencia. ja~. vrúc
no~ľ a elegancia . Sttbory v~ak nemo hli mať 
po technickej str{tnkc zažité v~ctky nuansy 
'úhry a výratu do takej miery. al..o v dielach . 
ktoté \tudoval kaidý sám. Interpretačný tvar 
narastá a zveľaďuje sa od jedného pódiového 
výkonu k ďalšiemu. odbúravaním rušivých 
momentov . upevňovaním int erpretačných 
postupov. zohľadt)ovaním detailov. V tomto 
prípade toto z<Ítemic chýbalo a bolo to- naj
mä v záverečnom Pt este - cí t iť . 

• • • 

5. a 6. apríla P. l. C<tjkovskij: Rómeo a Jú
ha. predohra- fan tázia; W. A. Mo1art: Kon
cert pre klavír a orchester C dur (KV 467); 
C' Debu"y: F<tunovo popoludnie. prelú
dium; M. Ravel : Dafnb a Chloe. 2. suita . SF. 
dingcnt Alexander Rahhari. Sólistka: 
D. Rusó. klavír. 

Rakúsky umelec Aléxander Rahbari. pô
vodom z lränu. šddirigent Philharmonie Or
cbe~tra v Bru\eli. \Í(az a laureát dirigent
ských súťaží. stály hosť Ceskej filharmónie. 
je hviezdou európskeho di rigentského neba. 
Vnútorná istota. široký diapazón nálad. in
štinkt pre správne proporcie tempa. vzruchu . 
zvuku i citu bývaj u garanciou úspechu i ume-

Alexander Rahbarl Snímka archív Hž 

lcckého zážitku zo skladieb inte rpretovaných 
umelcom. 

V úvodnom Cajkovskom sa dokázal Rah
bari veľm i úspešne vyhnúť lacnej sentimenta
lite, zmäkčilosti a ďalším nástrahám . ktoré 
táto skladba dirigentovi môže ponúknuť. 
V pomalších a spevných úsekoch tvoril s i . 
tou dávkou odstupu, zďaleka nic však akade
micky. vyzdvihol hlavné myšlienky. pričom 
staval na kvalite nástrojových skupin či ve
dúcich sóli&tov. Tvorivý temperament diri
genta do istej miery opuncovali vášnivo-dra
matické úseky, ktorým vt lačil pečať pricboj
nej nástojčivosti . zvukovej razantnosti i tem
pového vzruchu. Najmä gradácie si dokáže
mc predstaviť v zmysle dynamiky i tempové
ho narastania postuprejšic a rozvážnejšie vy
budované. Na adresu orchestra možno vyslo
viť požiadavku na kvalitnejšie vypracovanie 
nuáns i dôslednosť v dosiahnutí jednotnosti 
a vyrovnano~ti skupín. Zvukové vypracova
nic. s .výnimkou kvalitných sól jednotlivých 
nástrOJOV (drevené dychy, ale i sláčiky) osci
lovalo v rovine štandardu , ktorý napriek to
mu. že je vysoký, skrýva ešte rezervy , ktoré 
prekona ť je povinnosťou k~ždého lepšieho 
orchestra. 

Dramaturgia druhej polovice podujatia 
v 7myslc zaradených titulov zohľadňovala 
Dni francúzskej hudby. V súvislosti s Caj
kov~kým ~mc vyslovili výhrady , ktoré ešte 
nást ojčivejšie musíme zrcprízova( v súvislos
ti s Debussyho prelúdiom. Nic v zmysle at
mosféry či koncepcie. V tomto smere si diri
gent zaslúži absolutórium. hráči najmä skupi
ny drevených nástrojov (veľmi exponované 
nauty) uznanie ... Pozadie" a impresionistický 
opar. ktoré skladba vyžaduje, malo rezervy 
v dosiahnut! pastelovej zamatovosti a najmä 
hladkosti a vyrovnm10sti hmlistých harmónií. 

S dirigentovým založením znamcmte ko
rc~pondovala záverečná Ravclova suita. Za
meranie sa na celok, vyzdvihnutie rytmickej 
prcgnantnosti i zrozumiteľnost i artikulácie 
fr:íz in.;pirova li o rchester k strhujúcemu vý
konu. Náležite to ocenila i viac než srdečná 
re7on<Jncia obecenstva. 

D . Ru~ó potvrdi la aj v Mozartovi špičkovú 
po1il:iu v radoch slovenských reprezentantov 
klav írnej interpretácie . Je rodenou hudob
níčk~m . inteligentnou klaviristkou s univer
z:ilnymi schopnosťami sólistky , komornej 
partnerky i pohotovej hráčky. 

Tak ako vždy. zaujala prirodzenou muzi
l..alitou prejavu. vysokou kultúrou tvorenia ' 
tónu. technickou spoľahlivosťou, istotou. 
vmí~ornou tvorivou disciplfnou, zmyslom pre 
ku lttvovanú spevnosť, ale i iskrivý vzruch. Na 
míle vzdialené sú jej čo len náznaky akej koľ
vek exhibície . Tvorf zaangažovane . hlboko 
ponorená do sveta hudby. A to sú tie najlep
šie predpoklady pre intenzívny poslucháčsky 
zážitok. Mozartov menej hrávaný Koncert C 
dur zahrala s kadenciami, ktoré pochádzajú z 
pera jej manžela V . Rusó. Tento fakt do istej 
miery provokuje k úvahám o ich štýlovosti či 
neštýlovosti. Nemožno im však uprieť, že ich 
autor zohľadnil v sadzbe nielen Mozartove 
témy. ale i jeho kompozičný prejav. harmó
niu. adzbu . a tak sa prinajmenej priblfžil ku 
tvarom kadencii, aké počúvame v iných kon
certantných opusoch tohto vefkého vieden
ského majstra. 

Rahbari sa prejavil ako citlivý a pohotový 
sprevádzač. l v prístupe k Mozartovej parti
túre nedošlo ku zjavnejšfm disproporciám 
v poň<ttí medzi sólistkou a dirigentom. S uz
naním sa treba vysloviť najmä o úvode k po-

malému Andante, ktoré bolo ušfachtilé , 
spevné a predsa prísne vyrovnané , klasicky 
vyvážené. Počas všetkých troch časti bol 
zvuk sólového nástroja výrazne v popredí 
a aj súhra sa niesla v znamen( harmonickej 
spolupráce a dialógu. 

VLADIMIR CtžiK 

• • • 

Napriek primeranej publicite Dní francúz
skej hudby sa muzikológovia , profesionálni 
hudobníci i ostatné publikum neprítomnos
ťou na recitáli francúzskeho klaviristu Jeana
·Efflama Bavouzeta (nar. 1962) v Moyzeso
vej sieni SF pripravili o druh výnimočného 
zážitku. po akom sa v posledných rokoch vo
lá aj na festivaloch typu BHS. Sotva dvadsať 
prítomných poslucháčov s uznaním kvitovalo 
fakt, že mladý umelec z krajiny galského ko
húta neprišiel do Bratislavy len ako klaviris
ta, ale tiež v roli propagátora klavírneho die
la u nás takmer neznámeho Maurica Ohanu. 

Vypustením ohlásenej Bachovej Partity 
c mol BWV 826 vznikol programový blok bez 
obligátneho článku rccitálovej dramaturgie 
a bez prestávky. Priamy skok do Schuman
nových Kreislerián op. 16 je riskantným ma
névrom aj pre klaviristu najvyššieho rangu. 
Bavouzet ho napriek citeľne chýbajúcej ro
zohrávke uskutočnil, zachovajúc si spontán
nu duchaplnosť a výsostne francúzsky esprit. 
Prctvoriť nemeckého Schumanna na Schu
manna francúzskeho znamená relatívne 
menši hriech , ako to urobiť s Bachom, Beet
hovenom či Brahmsom. Koniec koncov- frá
zovanic predstavuje neoddiskutovateľnc in
dividuálnu záležitosť každého interpreta 
a stupeň jeho nekonkrétnosti nemožno pres
ne limitovať u žiadneho skladateľa. Klavirista 
evidentne pozná Schumannovu odvahu vo 
využívani pedálu a vie, že .. noty topiace sa 
v pedáli" ako produkt neurčitej indikácie, sú 
skladatefovým jednoznačným zámerom. Ten 
aj tvorivo praktizoval. Na Francúza až obdi
vuhodne hlboký poetický ponor preukázal 
v cusebiovským naturelom presiaknutých 
skladbách. Na druhej strane Bavouzctov Flo
restan nedosahoval požadovanú amplitúdu 
zvukovej dravosti a výbušnosti , jeho stvárne
nie bolo preňho vecou púhej technickej 
zbehlosti, rutinnou manifestáciou výborne 
fungujúceho hracieho mechanizmu. Výnim
kou bolo iba vrcholné vzplanutie v siedmej 
skladbe, kde sa už klavirista netajil svo
jou mladíckou hypervitalitou a okrem po
tvrdenia maximálnych technických schopnos
lf (razantná artikulácia prstov) s dramatickou 
presvedčivosťou realizoval kulmináciu celého 
cyklu. 2:iaľ, zvuk huslf prenikajúci z vedfaj
ších priestorov bol dehonestáciou nielen 
hudby a publika, ale v prvom rade pozvané
ho interpreta. Kde zostali zodpovední? 

Vzájomný pomer kompozičnej motivácie 
a pedagogického aspektu zostane vždy nos
ným momentom vývoja inštrumentálnej etu
dy. Povedané v kocke - s výnimkou napr. 
Bachových partít. historické smerovanie ve
die od exponovaní<~ konkrétneho technické
ho problému bez vyšších hudobných ambfcif 
k produktom najvyššieho kompozičného 
a umeleckého zámeru . V kontexte vývoja 
klavírnej etudy je doslova prevratným 'výtvo
rom známy cyklus 12 etúd C . Debussyho. Ich 

hudobné jadro motivuje fenomén prevažne 
sonorický a tento má závažný dopad na pred
stavu ich zvukovej realizácie, ktorá tu nado
búda primárne postavenie. V Bavouzetovej 
kreácii už niet nijakého .. kompromisu medzi 
tradične chápanou etudou a Dcbussym" 
(bulletin), typizovaný manuálny problém sa 
stáva stavebným kameňom , či skôr len akým
si inšpiračným podnetom, aby vytryskla au
torova i klaviristova invencia. A skutočne, 
bolo čo obdivovať, bolo s kým porovnávať, 
veď silným tvorivým potenciálom a neslýcha
nou ľahkosťou predvedenia zaútočil Bavou
zet na pozície dosiaľ najlepšieh výkonov 
v oblasti klavírneho impresionizmu (Gilels, 
Michclangcli , Weissenbcrg). Výber etúd si 
zoradil podľa vlastnej predstavy. V 6. etude 
(Pre osem prstov) dosiahol optimálny ponor 
prstového úderu a maximálne možnú frek
venciu pohyblivosti , predchádzajúcej do aké
hosi mihotania. Rovnocenne vyvážené 
schopnosti oboch rúk , presnosť a nepostihnu
teľná rýchlosť ich presunov na povrchu kla
viatúry, ako aj presvedčivý impresionistický 
zvuk tvorili nevyvrátitcfný ,.dôkazový mate
riál" o vysokom nadhľadc klaviristu nad 
ll. etudou (Na zložené arpeggiá). Nasledu
júce etudy - 7. (Na chromatické sledy), 
8. (Na ozdoby) a l . (Pre päť prstov "Podľa 
pána Czernyho") boli typickou ukážkou vý
hry kompozitného ducha nad pedagogicky 
úzko chápaným zámerom etudy. K tomuto 
obrazu prispela, ba priamo ho vytvorila 
zvrchovane ľahká , noblesná a nanajvýš tvori
vá hra francúzskeho interpreta. 

Nech už dramaturgia Bavouzctovho recitá
lu vyznela akokoľvek, rozhodne adekvátnym 
pokračovaním v nastolencj lfnii bol výber 
troch z celkom 12 i nterpretačných etúd Mau
rica Ohanu (nar. 1914) - kozmopolitického 
hudobníka , nepochopiteľne a nezaslúžene 
odsunutého do tieňa skladateľskej elity 
20. storočia. Absenciu elementárnych infor
mácií o týchto skladbách z počiatku 80-tych 
rokov vyplnil na koncerte klavirista sám. 
Najdôležitejším bol poznatok, že spomínané 
tri etudy predstavujú z hradiska vývinu auto
rovho kompozičného jazyka reprezentatrvny 
výber, nakoľko sa v nich odrážajú všetky tri 
hlavné inšpiračné zdroje (Debussy, španiel
sky folklór, africká hudba). Etuda Pre ľavú 
ruku prináša tvorivé rozvinutie intencii nača
tých Ravelom v Koncerte pre ľavú ruku a or
chester. Pružným zvládnutím náročného ryt
mu a technicky obtiažnych úkonov (pasáže, 
skoky) Bavouzct naznačil, že ľavá ruka je je
ho veľkou doménou. Názov Zvukové agregá
ty navodzuje zameranie etudy na sonorické 
momenty; poslaním etudy Paralelné pohyby 
je bez pomoci akordov rozozvučať klavír ako 
africký nástroj . Ako Jcan-'Efflam Bavouzet 
sám upozornil, Ravelovými prfdavkami 
z klavfrncho c~klu Miroirs (Alborada del 
grazzioso. Nočné mory) nadviazal na 
M. Ohanu. Zaujalo najmä jeho hladko, ne
násilne a profesionálne znejúce glissando, 
ktoré je inak slabou st ránkou všetkých slo
venských pianistov. Slovom, pozoruhodný 
výkon mladého francúzskeho klaviristu by 
nemal zostať bez povšimnutia a organizačný 
výbor BHS by mal perspektívne uvažovať 
o jeho pozvaní. 

JURAJ POKORNÝ 



MDKOv marci 
. Počnúc marcom 1990 sa MDKO ako orga

nizátor komorných koncertov v Bratislave 
rozhodol preložiť pravidelné organové kon
certy z Reduty do kostola Blumentál. kde len 
nedávno rekon.štruov~l i a rozšírili organ. Vy
chjdza sa zreJme z Jednoznačných výhod: 
v_ chrámovej akustike znie o rgan oveľa kraj
tie, návštevnosť bude vyššia a režijné nákla
dy neporovnateľne nižšie. Obnovenie chrá
mových koncer~ov predstavuje významný 
prelom, preto s• dovolím na tomto mieste 
upriamiť ~zornosť predovšetkým na požia
da~ky opumálneho koncipovania týchto po
dujati, aby sme sa vyhli detským chorobám 
z neskúsenosti. Na prvom koncerte. v rámci 
ktorého účinkovala Zlatica Suchánková, ich 
bo~ dosť. Začalo to tým. že desať minút pred 
začiatkom sme sa nemohli dostať do kostola. 
pretože vraj .bolo dohodnutí vydať vstupenky 
len na sedeme (300 kusov). Rozhodnutia cel
kom nelogické, veď práve chrámové koncer
ty sa vyznačujú aj niekoľkotisícovou návštev
nosťou a nikto neprotestuje, ak musi stáť. 
Druh~ pripomienka sa týka programových 
bulletmov, ktoré v podmienkach chrámové
~ ~onc~.rt~ . kde .chýba vizuálny kontakt 
s učmkuJUCJm , mus1a obzvlášť starostlivo za
bezpečiť_ orien!áciu publika. Vytlačený pro
gram v uvode mformoval o dvoch skladbách 
francúzskeho barokového sk ladateľa C. Bal
bas.tre~ , ktoré však v skutočnosti predstavo
vali as1 desať samostatných úsekov s menší· 
mi-väčší~i pauzami (dodatočne vysvitlo. že 
sa Jl?kaz•lo za.riad.ehie na predvoľbu rcgistro
vanych kombmác1r) , takže neskúsený poslu
cháč možno do konca koncertu nevedel , kto
rá skladba z programu a v danom momente 
hrá. N1e celkom šťastná bola aj dramaturgia 
konce~u . Umelkyňa , zrejme v snahe o štýlo
vosť, Sl vybrala výlučne francúzsku tvorbu 
No otvoriť koncert .. komornými" dielami: 
bez nádherného efektu plného organa. ne
svc:dči o náročnosti , ale o nešikovnosti. Ani 
skladby C. F~ancka (Grand piece symphoni
que a Fantázia C dur) neboli volené celkom 
«astne z hľadiska ča~ového trvania a pre
svedčivého zaujatia poslucháča so zreteľom 
na komunikáciu ~ špecifickom chrámovom 
prostredi. Dvom záverečným skladbám 
~ · langlaisa nemožno nič vyčítať. Opaku
Jem: celý koncert sme sledovali so zreteľom 
na optimálne vyznenie prvého organového 
koncertu v chráme. kde väčšina návštevní
kov (prevažne mladých ľudí) zrejme prvý raz 
počula organový koncert , takže vera záležalo 
na dojme, ktorý. žiar . z hradiska propagácie 
~ebol naje~ektnejšf. Netýka sa to samotnej 
mrerprerácJe, Zlatica Suchánková podala 
svo~ štand~rd~ý .výkon, poznačený len men
Mm• rytm1ckym1 zakolfsaniami v dôsledku 
vyrovnávania sa s neobvyklou akustikou 
a závadami v registračnom zariadení. T ieto 
pripom.ienky vyplývajú výlučne zo snahy za
bezpečiť pre organové koncerty maximálny 
umelecký efekt , spontánny záujem publika 
a ted~ vytvoriť pevné základy pre širokú po
pulantu tohto špecifického umeleckého žán
ru. 

LAD IS LA V oóSA 

* * * 
Stretnutie s komornou tvorbou J . Brahmsa 

prostrednlctvom Filharmonického kvarteta 
asi tak by bolo možné nazvať komorný kon
cert, ktorý sa uskutočnil v Moyzesovej sieni 
SF 13. marca. Vzhľadom na voľbu programu 
(Kiarinetové kvinteto h mol op. 115 a Klavír
ne kvinteto f mol op. 34) muselo si Filharmo
nické kvarteto prizvať i dvoch hosťujúcich in
terpretov. V prvom prípade to bol klarinetis
ta J. Luptáčik a v druhom klaviristka 
R. Schochmannov:í (Parma). Zvukový obraz 
sláčikového kvarteta bol teda vždy rozšírený. 
Naviac Brahmsova komorná tvorba sa vo 
\ieobecnosti vyznačuje zvláštnym latentným 
symfonizmom, nepretržitým vybočovaním 

z ustálenej predstavy sveta komornej hudby. 
Brahmsova komornosť je snáď v niečom 
inom - rozhodne však nie vo zvukovosti . 
Skôr v istej zvnútornenej s•lc hudby. v roz
v.ážnej múdrosti, v ~tsmoférc istoty a mužnej 
sily. ktorá vyžaruJe z hudby. Dramatické 
prem~ny tejto hudby neprodukujú prvok ne
pokoJa a zlomov. Poslucháč je tu vystavený 
prcmenám nálad a duševných stavov, aké vie 
navodiť len hudba. V prípade Klarinetového 
kvinteta s~ predsa len viacej odkryl zvukový 
obraz sláč1kového kvarteta. Klarinet neraz 
len dokresľoval kompaktný rámec štyroch 
sláčikových nástrojov, alebo koncertoval 
v tradičnom slova zmysle. Klarinetové kvin
teto na rozdiel od Klavírneho je preto chú
lostivejšie, klavír predsa len dokáže prekryť 
sláčikové kvarteto a vyretušovať všetky ,.vrás
ky", ktoré sa vkradnú do hry. Nemožno po
vedať, že by v Klarinetovom kvintete bolo 
počuť vera rušivých momentov. Skôr sa mi 
zdala interpretácia priveľmi "čerstvá" . ešte 
ICUiežaná. Drobné diskrepancie v ladení 

J ozef Luptáčlk Snfmka archfv HŽ 

medzi klarinetom a s láčikovým kvartetom 
pôsobili mie~tami trochu rušivo. To su však 
naozaj len detailné výhrady. ktoré nijako ne
chcú znižovať inak veľmi solídny interpretač
ný výkon. Z hry bolo cítii nielen muzikalitu 
ale i to . že ~ad hudbou sa uvažovalo. rozjí~ 
malo. Myšlienka teda posväcovala hudbu. 
l tu by sa _mi však žiadalo trochu viac jedno
myseľnosti ; slovom naprostý súlad až do naj
menších detailov. Myslím predovšetkým na 
oblasť výrazovú . ale i dynamickú. Sláčikové 
kvarteto - to je jeden nástroj - jedno srdce 
a jedna myseľ. V Klavírnom kvintete to bolo 
ci teľnejšie , čo môže byť i čiastočná .. zásluha" 
klavíra. V každom prípade však klavírny 
part . nech JC akokoľvek koncertantný a výra
zove ne raz dominujúci, nijako nczaticnil 
kom~aktnosť. To preto. že miera propor
čnosll bola vedome adekvátna. Realizoval sa 
t~ zámer. j~sná predstava -zo strany klavi
n stky. ale 1 s láč•kového kvarteta. Miestami 
b~ však hudba zniesla viac mäkkosti , nehy 
a JCmného láskania sa. Došlo by tak k lepšie
mu vykompenzovaniu údernejších úsekov 
(napríklad Andante - Scherzo, ale i v rámci 
samotného Scherza). Slovom ešte viac výra
zových kontrastov. ba dokonca čo možno 
najviac a najhmatatc rnejších. Brahms znesie 
velké náladové zvraty. Pravda, nemožno zre
lému interpretačnému telesu predpisovať 
a doporučovať, ako stvárňovať čo najadekvÍit
nejšie Brahmsovu hudbu. Je to skôr len 
vlastná predstava vybudovaná na základe is
tých skúseností. Ina k treba na tomto mieste 
jednoznačne vyslovi ť veľmi dobrý dojem 
z celého k~nccrtu. Pr~to nech by sa výhrady 
na margo mtcrpre tác1e formulovali akokoľ

vek, treba vidieť a brať do úvahy tú skutoč
nosť . že Filharmonické kvarteto naďalej na 
sebe húževnato pracuje , že svoje miesto 
v našom interpretačnom zázemí si chce na
ďalej udržať a obhájiť . 

IGOR BERGER 

Tomklns coval ensemble 

* * * 
Na koncert 14-člcnného maďarského ko

morného zboru Tomkins vocal ensemble 
k.tor.ý sa uskutočnil 27. marca v Moyzesovej 
~•cm SF, __ s?~ na základe predchádzajúcich 
mformácu 1Š1CI v očakávaní , že si vypočuj em 
repertoár orientovaný na tvorbu renesan
čných a barokových majstrov. Prvý pohľad 
do programu mi však pripravil sklamanie: 
v našich končinách pomerne zriedkavo ob
javne interpretovaným renesančným sklad
bám bol popri úpravách maďarských ľudo

vých piesní a černošských spirituálov. ktoré 
naopak nie sú u nás nijakou zriedkavosťou , 
venovaný pomerne malý priestor. Výkon 
zboru však v priebehu koncertu zahnal pô
vodné sklamanie a pripravil skutočný záži
tok. 

Pozrime sa však na program detailnejšie. 
Na úvod , zaznel_i Piesne, resp. madrigaly 
troch starych majstrov - Gastoldiho, Morle
ya a Tomkinsa. Predpokladal som, že ich in
terpretáciou zanechá zbor najlcp í dojem. 
~kutočnosť však bola celkom iná. Prekvapili 
mtonačné neistoty, zapríčinené azda zozna
movaním sa s inak vynikajúcou akustikou 
Moyzesovej siene, či .. šokom" z deprimujtko 
malého počtu poslucháčov. Zbor sa však po
stupne rozospieval k suverénnemu výkonu 
a presvedči l o svojich ojedinelých kvalitách. 
V tej to s.úvisl?sti nie je nezaujímavé- je to 
však môJ subjektívny pocit - že čím novšie 
skladby zbor spieval. tým suverénnejšie si 
počínal. 

Zriedkavo interpretovaná a u nás praktic
ky neznáma Liturgia op. 41 Sergeja Rachma
~mova (na koncerte z nej zazneli 3 čast i) svo
JÍm charakterom nadväzuje na tradíciu ~ t aru
rusk~ch liturgických spevov. Majestátna i po
chmurna hudba znela v podaní Tomkins en
semble mohutne. zvukom veľkého zboru 
hoci nespievalo viac ako 14 spevákov. Pozor~ 
nosť si zaslúžia najmä hlboké, typicky ru~ké 
.. pe.dálové" hlasy (N. B. spievali iba dvaja ba
S ISti ) ~ tenorový s?lista. kto rý predniesol woj 
part mtonačne č1sto. s dokonalou artikulá
ciou a perfektným frázovaním. Na záver 
prvej polovice programu zaznela skladba L. 
Bárdosa Hviezdny kvet (Csillagvirág). Nc
ll eba sa snáď zmieňovať o tom. že táto hudba 
je zbor.u veľmi blí~ka- skrátka. bola predne
sená v mterprctácu, ktorá znesie i naj prísnej
šie kritériá. 

Druhá polovica koncertu bola takmer vý
lučne venovaná americkým piesňam a čcr
no_šským spirituálom. Mohutný, v nijakom 
pn pade však hypcrtroficky zahustený. ale 
naopak vždy priehľadný zvuk, virtuózne ov
ládanie hlasu u všetkých spevákov - čo doká
zali vo viacerých sólistických úsekoch, subtU
ne ticňovanic farieb, široká škála najrôznej
ších akcentov, schopnosť vytvoriť dynamický 
~ontrast na najmenších plochách, dokonalá 
mtom\cia ~ navyše ešte aj nadšený výkon 
a spontaneita, to všetko svedčí o mimoriad
nych kvalitách Tomkins vocal ensemble 
i o vynikajúcej práci umeleckého vedúceho 
a dingenta Jánosa Dobru. Vďaka týmto kva
litám som nakoniec celkom zabudol na to. že 
som sa pôvodne teši l na úplne inú hudbu . 

.Posledné čís_lo - Maďarské ľubostné piesne 
~1klósa, Pászllho - podčiarklo výborný do
Jem z vykonu zboru , ktorý sa za potlesk ešte 
poďakoval dvoma p1 ídavkami z tvorby Zol
tána Kodálya. 

Tomkins vocal ensemble sa na svojom 
koncerte prezentoval ako súbor s príkladným 
zmyslom pre komorné spievanie. O to väčšia 

· škoda, že konc~~t sledovala iba hŕstka poslu
cháčov . ~ará~Juca. bola naj mä neúčasť našej 
od.borneJ vereJnosti . Vari sa už nemáme čo 
UČJÍ? 

ADRIAN RAJTER 

Snúnka l. Mlchallč 

' ·~ '• • • .. • ~ !...111 

Gaudium 

v 

Klariskách 
V .rámci radu vystúpení maďarského ~úbo

~u p1esní a t~ncov lfjú Szivek k 25. výročiu 
Jeho založcma sa konal 26. marca t. r. v kos
tole u Klarisiek koncert súboru pre starú 
hudbu . JJ?sobiaceho. od roku 1986 pri Mla
dýc~ srd~1~ch: GaudJUm sa predstavil drama
turgicky • mtcrpretačnc zaujímavým a origi
nálnym programom, ktorého zostavovateľmi 
boli umelecký vedúci Imre Németh a mladá 
hudobná historička Zuzana Czagányová. 

Program ~?nccrtu tvorili tri tematicky do 
seba zapadaJucc bloky. V prvom odzneli ma
ďarské ľudové piesne zo zbierok l. Németha, 
Z . Kodálya a zo zbierky Pat ria. Prekrásne 
s t a~é ma.ďarské s~cvy z Hosťovej interpreto
vali žc~Jčky z t~JtO hornonitrianskej obec. 
v ktoreJ sa ešte 1 v súčasnosti pestujú ~ !aro
dávne. zvyky a zachovali sa melódie. ktoré by 
sa van v domácom maďarskom prostredí do
dn~s v takej čistej podobe neboli konzervo
vali . ~ohutný. plný zvuk troch hlasov vytvá
ral doJem. akoby stál na pódm desaťnásobne 
väčší Lbor. Aj ďa lšie maďarské ľudové pies
ne spod Zobora (v interpretácii l. Németha) 
a zo Sedn~ohradska (v interpretácii hosťa 
z Budapešti - Kláry Bodzaovej) svojou jas
no~ . priczračnou líniou a bohatou ornamen
!áCIOU, ako aj čistým. lyrickým prednesom 
mterpretov upútali publikum. pre ktoré bol 
tc_nto druh piesní pravdepodobne príjemným 
~ovom a pr.ckvapcn.ím. V tomto duchu po· 
krač.o.val koncert aJ druhou časťou . ktorú 
tv~nll stredoveké duchovné piesne z Hosio
veJ (ženský zbor z Hosťovej). Adama Mich
nu z Otr?dovic (Danie la Kubrická so spne
vodom suboru), duchovná piese1í zo spevní
ka Cantus Cathol ici. Kájoniho J..ódcxu 
(1. Németh) a maďarské ľudové piesne 
z Moldavy zo zbierky Zs. Erdé lyovcj (K. Bo
dza). 

V tretej časti sa súbor Gaudium prezento
val svetskými piesňami a tancami z ruko
pisných zbierok domácej prcvenicncie 
17. a 18. storočia- Victorisovcj tabula túry. 
Lc.vočského Pe~t rého zborn íka a Uhrovskcj 
zb1crky. Prvé tn tanec z Vietorisovej tabula
túry azda pod vplyvom trémy a chladu 
v chráme pôsobil i i ntonačne trochu neisto. 
postupne však interpreti v ďalších skladbách 
nachf1dzali pevnú pôdu pod nohami. Inštru
mentálne skladby rukopisných zbierok 
v sp~acovan í .. duše" súboru - vynikajúceho 
n.aullstu a znalca starej hudbyzBudapešti. pra
vJ de lne s Gaudiorn spolupracujúceho Lasz
lóa Czidru boli podané s temperamentom 
a odušc~ncním. charakteristickým pre ama
~ érskc sub~~Y·. I. ~ém~th a K. Bodzaová pri 
mtcrprctácu p1e~m z V1etorisovej tabulatúry. 
ktoré evokovali atmosféru prvej polovice 
koncertu , aj tu potvrd ili svoje technické 
a umelecké schopnosti. V podaní O. Kuhric
kcj odzncl.i pre . porovnanie dve piesne zo 
zb1erky tCJ ISICJ proveniencie (západného 
Slovenska), no neskoršieho obdobia - Úh
rovskej zbierky. 

Repertoár koncertu svojou rozmanitosrou. 
ale zároveň pevnou kompaktnosťou umožnil 
vytvor i ť si obraz o duchovnom živote a at
mosfére hornouhorského hudobného stredo
v~ ku a renesancie. Zároveň poskytol za
UJ Ímavú konfrontáciu jednotlivých svojich 
zložiek v diachrónnej i synchrónnej rovine 
(napr. skladby rukopisných zborníkov 17. 
a 18. storočia rôznej proveniencie, maďarské 
ľudové piesne z rôznych oblastí a podobne). 
Významným a vďačným momentom bolo 
u~cdenic stredovekých maďarských ľudo
vych a duchovných pit>sní v autentickom 
podaní. ktoré , ako som už spomenula. má 
poslucháč v Bratislave možnosť počuť len 
zriedka . 

Komorný súbor pre starú hudbu Gaudium 
sa zam~riava na ~ntcrpret áciu domácej i eu
rópskeJ ~udby mmulých storočí a je jedným 
z mála suborov u nás s presvedčivým a logic
ky vyhraneným repertoárom , čo dokumentu
je aj nedávno vydaná LP platňa . Po technic
kej a umeleckej stránke sa Gaudium po ma
lých vylepšeniach môže vypracovať na profe
s i~nálnu úroveň. K tomu zostáva zažel ať, aby 
pntom nestratil nadšenie a radosť z práce: 
Nech názov Gaudium zostane trvalým sprie
vodcom súboru. 

JADRANKA HORÁKOV Á 



Napriek mnohým nesporným úspechom 
v 30-ročnej histórii operného súboru Divadla 
J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, posled
né tri roky badáme v jeho umeleckej práci is
tú stagnáciu. Začali sa čoraz vypuklejšie pre
javovať umelo zahladzované základné nedo
statky: nedostatočné personálne dobudova
nie jednot livých umeleckých zložiek súboru. 
ok lieštené priestorové podmienky, ale i ne
do~tatočný záujem či pochopenie zo strany 
miestnych kultúrnych pracovníkov. Negatív
ny vplyv na pr:ícu súboru mala aj častá výme
na umeleckého vedenia, najmä riad iteľa . Na
kopené problémy ovplyvnili pochopiteľne aj 
dramaturgiu telesa: v poslednom období ko
le ktív opery často siaha k znovunaštudovaniu 
už m7ídzaných diel. Len za minulé obdobie 

MlkuláJ Dobo~ ako GugJiclmo 
Snímka P. Danko 

to boli tri titu ly: Krútňava, Carmen, Rusalka 
a naposledy - 16. a 17. marca 1990 - Mozar
tova opera Cosi fan tutte . 

Od opakovaných naštudovanf divák prá
vom očakáva niečo neobyčaj né, nové , doko
nalejšie, objavné, aktualizované. Ak to 

\ 
HVIEZDA ALEBO LEN METEOR? 

Bohuslav Martinu: Grécke pa~le. Opera v ~t)·roch dejstvách. Skladateľovo libreto 
podl'a románu N. Kazantzakisa prelotlla J. Krčméryo\á. Premiéra v opere ~D 
,. Ko~iciach ' ' dňoch 30. a 31. marca 1990. 

Iveta Matyášová (Katarina) a J ozef Konder 
(Manolio) Snfmka O. Bérd 

Za prielom v dramaturgii košickej opery 
možno považovať jej ostatnú premiéru -
Grécke pa~ie B. Martinu. Rozvírila pokojnú 
hladinu konvencionalizmu , ktorý má v dra
maturgických plánoch ostatných liet preva
hu . Ktovie, možno práve táto inscenácia zap
ne páky pri oživen í dramatu rgickej pestrosti , 
ako kedysi , pred 30 rokmi tak spravila insce
nácia Jej pastorkyne . Podobne, ako v súčas
nosti B. Martinu , vtedy sa zas vôbec po prvý 
ra;: v Košiciach hral L. Janáček , ktorý ,.za
bral''. Kiežby táto paralela bola v súčasnosti 

nielen fiktívna , ale aj faktická . Terajší impo
zantný dramaturgický počin i výborne pripra
vená inscenácia zatiaľ , síce v krátkom čase, 
nenašla ešte potrebnú odozvu medzi návštev
níkmi divadla. Doposiaľ jedna repríza bola 
málo navštívená a ďalšia bola odvolaná pre 
nedostatočný záujem zo strany divákov, čo 
už avizovala aj druhá premiéra. Ako a kde 
teda pokračova i - či nebodaj začínať? Ktorý
mi pákami pohýbať , aby ustúpi la prís lovečná 
letargia divákov? Ľúbivá dramaturgia, príz
načná pre ostatné desaťročie košickej opery, 
mohla byť len dočasným riešením. Nájsť vý
chodisko z tejto nepriaznivej situácie je, zdá 
sa, zdfhavý proces, sprevádzaný cestami hľa
dania, no proces musí byť cieľavedomý. 

ln~cenácia Gréckych pašif je moderným, 
javiskovo koncentrovaným útvarom. Jej re
žisérka - Blažena Hončarivová - ponechala 
veľmi prezieravo dvojGiomosť tohoto diela -
ako jeho určujúce a charakteristické znaky, 
spočívajúce v operno-oratórnom pôdoryse. 
Nepustila sa cestou len ich púheho priraďo
vania . či dokonca vyhrocovania v antitéze, 
ale zvolila cestu divadelne rezonujúcu; syn
kreticky ich prekrývala, ale tak , aby ostali 
i naďalej svojbytne čitateľné . Platilo to naj
mä pre sociálnu charakterizáciu obyvateľov-

kolektív dediny Lykovrisi i Saracénov . 
B. Hončarivová mala naporúdzi symboliku, 
ktorá slúžila i k odkrytiu humanistického po
solstva diela. Patrila k nej i práca so svetlom, 
v ktorom hlavnú pozornosť pútal bielo-č ierny 

kontrast. Ku kľúčovým miestam patrilo na
svietenie Manolia bielym kužeľom svetla 
zhora {1. dejstvo) , významovo doplňujúce 
bolo i nasvecovanie ikonostasu na zadnej 
stene javiska, či kazateľnice s byzantskou ku
polou. Živý obraz "Ukrižovaného" v závere 
opery expresívne vyvrcholi l symboliku živé
ho kríža, vytvoreného režisérkou v posled
nom dejstve z členov zboru a potom násled
ným krížom z horiacich sviečok. Práca reži
sérky vo vyjadrovacfch prostriedkoch jad r
ná, naplnená obsahovo i formálne, a odvíja
la v strohom , lakonicky riešenom javiskovom 
priestore výtvarníka Jana Hanáka . Impo
zantná vyvýšenina kazateľnice rozde ľovala 

javisko na dve polovice na pozadí ikonosta
su. Scéne nemožno popriet' expresívnosť , 
i keď za jej nedoriešený výtvarný prvok po
važujem tvar a celkové vyhotovenie praktí
káblov. Kostýmy so sociálnymi znakmi na
vrhla Danica Hanáková. 

Hudobné naštudovanie Borisom Vela
tom malo dobré vklady najmä pri formovaní 
kontrastných - lyrických a dramatických Hnil 
i v celkovej formálnej súdržnosti. Intonačné 
kazy trúook, lesných rohov (tie na 2. premié
re), šedivosť tónu trúbok, ale i farebný nesú
lad v skupine violončie l , hraničiaci až s into
načným nesúladom, pôsobili nepriaznivo. 

Hybným a dramatizujúcim medzi sólistami 
bol výborný výkon Juraja Somorjaia s výstiž
ným spodobením postavy Kňaza Grigorisa 
v jeho spupnosti i povýšenectve rnamoná
ra.Aioiza Haranta a Jozefa Kondera v úlohe 
Manol i~ charakterizovala preduchovnelosť, 
zároveň i vnútorná sila. Dynamickú líniu na 
javisku ste lesňoval výkon Ivety Matyášovej 
v úlohe Kataríny. Príznačne ju dopfňallyric
ký soprán Svetlany Tomovej a jej decentne 
formovaná postava Lenia . Sympatický, pri
rodzený bol prejav Simona Sornorjaia (štu
dent konzervatória), ktorý v dvojúlohe Niko
lia a Michelisa vhodne dotváral na javisku 
"mládežnícku" trojicu. František Balún a Jo
zef Havasi alternovali Kňaza Fotisa i Kon
standisa. V oboch postavách našli dostatočný 
priestor pre stvárnenie vážnosti i múdrosti 
otca Fotisa i pohyblivejšieho Konstandisa. 
Mnohorakosť charakterov priniesli na javis
ko výkony J. Regeca, V. Hronskej , 
M. Adamcovej , G. Spišáka, t. Kovácsa, 
E. Smálikovej, M. Vargovčfka, K. Marečka, 
G. Szakála , L. Pačaja, no poodkryli aj otáz
ku generačnej problematiky operného súbo
ru . Zbory- divadelný aj študentský (z kon
zervatória) na dobrej úrovni pripravil Tibor 
Harakály. -Choreografia Juraja Gogu bola 
prvkovo vnútorne spätá s charakterom insce
nácie. 

Na záver si dovolím vysloviť nádej , že ťaž
ko vybojovaný vstup B. Martinu na košické 
javisko i pekná inscenácia Gréckych pašif ne
bude len meteorom , vyhasnutým v stojatých 
vodách diváckeho nezáujmu. 

DITA MARENtJNOVÁ 

v predstavení nenachádza, vzniká dojem še
divosti, ncúplnost i a podlžnosti. 

V prípade inscenácie Cosi fan tutte (recen
zujem predstavenie z 22. 3. 1990) nejde o do
bový výklad opery, ale o prenesenie jej roko
kovej podoby bližšie k súčasníkovi , pričom 
ľahký nenáročný sujet s hlavnými postavami 
- dvoma zamilovanými pármi - je dekorova
ný jednotvárnou scénou (posunovateľné 
priečelie Casina), nesúrodými kostýmami 
a rekvizitami (patrí k nim aj nemocničné le
hátko). Túto všehochuť neprežiarila ani jasa
vosť Mozartovej hudby, ktorú dirigent Petr 
Chromčák poňal dosť svojvoľne. 

Cosi fan tutte v Banskej Bystrici insceno
vali prvý raz v roku 1974 v réžii Petra Dôrra. 
ktorý zachoval pôvodný obraz rokokovej ko
miky v pôsobivom dynamickom slede obra
zov. Sesť hlavných postáv bolo jediným ko
lektívom účinkujúcich . Dne . v réžii mladé
ho Martina Bendíka, dielo ožíva rozšírené 
o komparz (od komorných, cez mažoretky až 
po zdravotné sestry) . ktorý spolu s kostýma
mi a scénou Aleša V otavu má za úlohu priblí
ži t' jednoduchú fabulu diela dnešnému divá
kovi. Akčné intermezzá k jednotl ivým obra
zom naznačujú snahu o oživenie ~u jet u a zvý
raznenie istých dejových sledov (zmena 
miesta deja , posúvanie kulís) . Avšak ich vy
znenie v celkovom kontexte spolu s hudob
ným tvarom ostalo bez vnútorných vzťahov 
a významov. Orchester ostal mimo mozar
tovskej žiarivosti . bez rešpektu k frázam, 
ich mäkkému zakončen iu, k dynamike, tem-

pám, ako i ku kvalite interpretovaného tónu, 
najmä v príznačných šestnástinových pasá· 
žach a sekvenciách, kde bol zotretý celý cha
rakter Mozartovej hudby, nehovoriac o into
načnej labili te s láči kových a dychových - ple
chových nást rojoch. 

Mozart neoslnil ani vo vokálnej podobe. 
Eva Krčmáriková a Božena Fresserová spe· 
vácky síce svoje úlohy zvládli , ich Dorabella 
a Fiordiligi však zo tal i bez potrebného výra
zu. Boli statické, a tak komično akoby plynu
lo mimo nich , hoci paleta ponúkaných podôb 
- milujúcich, opustených, neverníc - posky
tovala dostatočne širokú škálu prejavu. Preto 
ich partneri - Fernando Jozefa Ábela a. h. 
a Guglielmo Mikuláša Doboša - ostali vo svo
jej komike osamelí. Don Alfonso Stefana 
Turňu a Despina Oľgy Hromádkovej boli 
vzhľadom na svoju .. potmehútsku" úlohu 
príliš decentní , viac by sa žiadalo postavy he
recky aj spevácky uvoľniť. 

Súbor opery DJGT sa v súčasnosti dostal 
do situácie, kedy sa jeho činy hrotia v dvoch 
polohách: v boji o existenciu a v boji o kvali
tu umeleckej produkcie. Obe vzájomne súvi
sia a podmieňujú sa. Treba dúfať. že nová 
pracovná atmosféra v súbore s novým ume
leckým vedením vyu~ije všetky súčasné mož· 
nosti pre nadviazanie kontaktov s kvalitnými 
umelcami, že dramaturgia sa stane nápadi
tou, vzniknú objavné inscenácie , atraktívne 
javiskové produkcie aj interpretácie. Veď 
operný divák si to právom zaslúži. 

EVA MICHALOVÁ 

Stojaté vody prevádzk)' opery SND sierlll v kritkom &se hned' dve - l ked' 
z hľadiska úrovne extrémne odlliné podujatia. O slávnostnom koneerte k 78. n• 
rodeninám súboru, ktorý skončil fiaskom, sme Id na stránkach ná~ho asoplsu 
písali (IIŽ 7/90). O to väBla je naia radost, t e sme mohli zamamenaf predstave
nie, vyrnykajúce sa z bežného programového rámca. Predstaftnle, ktoré ne,. 
chybne po!>llnllo kredit našej pnej seény, a to nielen v očlaeh laickej verejnosti, 
ale i v odborných kruhoch a u zahranlmfch návlt~ikov. Áno, pri hodnotení 
predsta\'enia 1\-la§karného bálu (20. 4.) sa radi stotoH ujeme s jedným z jeho re
cenzentov, keď ho označll 1.a "vysokokarátový zá.tltok". ÚroveA nenaru§ila ani ne
prítomnosť pôvodne ohlásenej J . Obrazeovovej. P. Dvonký, J . Galia, E. J enlsová, 
l. Kirilová a pochopitel'ne hl'iezda •ečera- svetoznámy taliansky barytonista Pie
ro Cappuccilll - boli dostatočnou zárukou ned edného zálltku. Nemalou mierou 
k nemu prispel i hosťujúci dlrlaent O. Lenárd. Za porilaiRude stoji l skutočnost, 
te m o o sponzorované predstavenie, a to dr. Franzom Jlll'kowlbclaom, majltefom 
firmy W ARJMPEX A. G. Wien. 

Na snímkach ČSTK (hore) P. Cappuc:eWI a P. Dvonký, (dole)- tf Isti a E. JenJ. 
SO\' á. 
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DUTILLEUX MIMO PRAŽSKÝ 

Patrí už k samozrejmej tradícii federálne 
koncipovaných kultúrnych podujatí: centra
listické myslenie Prahy a prekvitajúca pasivi
ta jej slovenského prfvesku- Bratislavy. Tak 
napríklad programová brožúra Dny fran
couzské hudby v Ceskoslovensku neochvejne 
pokračuje v týchto šľapajách o. i. pikantným 
delením akcií na .. pražské" a ,.mimopražské 
a ďalSie'· , pričom nikto zo slovenských spolu
uspor iadateľov (MK SR, SF, SHF} nepod
nietil korekciu tohto zá adného handicapu 
reprezentačným bullet inom v slovenčine. Ak 
si na druhej strane skonfrontujeme drama
turgickú šírku a bbjem aktivity českej strany 
s tou našou, objektívne z toho vychádza, že 
túto vypuklú asymetriu sme si zavini li sami. 
Odhliadnuc od výrazného útlmu percepcie 
živej hudby v posledných mesiacoch nás Dni 
francúzskej hudby v Cesko-Siovensku pri
chytili organizačne i propagačne nepriprave
ných a, žiaľ. do značnej miery nezaintereso
vaných. 

/ 

Významného ži
votného jubilea sa 
v týchto dr,och doží
va vokálna pedago
gička bratislavského 
konzervatória Zlati 
ca Livorová . 

Spev študovala na 
Konzervatóriu 
v Bratislave u prof. 
l. Cerneckej a na 
VSMU v triede 

A. Hrušovskej . Od r. 1970, kedy zača la učiť 

na bratislavskom konzervatóri u. vychovala 

Polovicu vojej 
tridsaťročnej ume
leckej činnosti veno
vala zas!. umelkyňa 

sopranistka ELIS
KA PAPPOVÁ 
opernému súboru 
Státneho divadla 
v Košiciach. Tu 
stvárnila množstvo 
hlavných postáv sve

tového operného repertoáru. ezabudnuteľ

nými sa stal i Madame Butterfly. Abiga il. Je
nlrfa, Mimi , Rusalka, Lconora a ďalš ie . 

S východným Slovenskom spoj ila jubilujú
ca umclkyría aj predchádzajúcich j edenásť 
rokov v Prešove v spevohernom súbore Di
vadla Jonáša Záborského. Dominantou jej 
pôsobenia v tomto an ámbli sa stali operety. 

V tomto jubilej
nom roku nášho Slo
venského národné
ho divadla si pripo
míname aj životné 
jubileá viacerých 
umeleckých osob
ností. ktoré spoluvy
tvá rali deji ny nášho 
divadla a napomáha
li jeho umeleckému 

rastu. Takouto osobnosťou v oblasti tanečné
ho umenia je pani GUSTA HERENYOVÁ
-STAROSTOV Á, bývalá sólistka baletu 
SND. S typicky dievčenským úsmevom a po

vedela rozj asať celé javisko. Svoje 

Potvrdila to napokon aj beseda s význam
ným predstaviteľom francúzskej hudby 
20. storočia HENRIM DUTILLEUXOM 
(nar. 1914} v Klube skladateľov SHF, jedna 
zo štyroch plánovaných akcií. Obavy z pred
pokladaného návalu sa ukázali ako neopod
statnené: Dutilleux sa tu nepredstavil počet

nejšiemu publiku , ako tomu býva v prípade 
ktoréhokoľvek slovenského skladateľa (chý
bali práve kolegovia!). Renomovaný autor in
štrumentálnej tvorby hovoril prevažne o his
tórii a štruktúre svojho s láčikového kvarteta 
Ainsi la nuit, pozostávajúceho zo siedmich 
čast í (Nocturne, Miroir ďespace, Lita nies l , 
Litanies 2, Constellations, Nocturne 2, 
Temps suspendus). V roku 1977 ho v Parfži 
premiérovalo Parreninovo kvarteto a publi
kum, zložené z mladých skladateľov , sa do
volávalo opakovania. Moyzesovo kvarteto, 
ktoré toto dielo v rámci Dní uviedlo, ohod
notil jeho tvorca prejavom veľkého obdivu. 
Treba poznamenať, že kompozične vyšiel 
Dutilleux z klasickej tradície, obohatenej 
harmonickými a inštrumentálnymi výdobyt
kami impresionistickej hudby. Muzikologic
ká literatúra akcentuje najmä oscilovanie je
ho hudobného jazyka medzi atonalitou a mo
dalitou. Zaujímavý moment do všeobecno
-hudobných rovín besedy vniesol skladateľ 
J. Hatrfk: deklarované a skryté štruktúry hu
dobného diela. V tej to súvislosti hodno odci
tovať myšlienku, ktorú Dutilleux art iku loval 
už v roku 1961 : ,.Každé dielo má evidentne 
svoju osobitú formu , podľa vnútornej evolú
cie. Tento problém formy, štruktúr vzdiale
ných od prefabrikovaných rámcov , ma čoraz 
viac zamestnáva." Uvádzajúci dr. Milan 
Adamčiak nevnucoval stretnutiu svoju trasu 
- jej zastávky vznikali spontánne v priebehu 
dialógov. Nepríjemne zarazila neschopnosť 
t lmočníčky sledovať vyslovene pomalý, tran
sparentný prejav hosťa. A nebola to len ne
znalosť odbornej hudobnej terminológie. 

JURAJ POKORNÝ 

rad vynikajúcich absolventov. K jej žiakom 
patria sólistky opery SND Eva Antoličová
-Jenisová, Jana Valášková, Iveta Tanncnber
gerová, ktorá je v súčasnosti štipendistkou 
berlínskej štátnej opery, Viera Michlová
-Drietomská, sólistka Státnej opery v Koši
ciach a Ivana Czaková , ktorá získala dvoj
ročný štipendijný pobyt v Taliansku. Veľkým 
talentom je i tohtoročný absolvent Dalibor 
Jenis. Dôkazom vynikajúcich pedagogických 
schopností Z. Livorovej je i rad významných 
ocenení jej žiakov na domácich i zahranič
ných súťažiach . 

muzikály a hudobné komédie. Prvým pôso
biskom Elišky Pappovej po absolvovaní štú
dia na Konzervatóriu v rodnej Orave v triede 
prof. Drahomíry Dubskej bola v r. 1960-1963 
opera divadla J. G. Tajovského v Banskej 
Bystrici. Systematická a cieľavedomá práca 
na sebe, postupnosť v budovaní repertoáru 
sa odrazili v psychologicky prepracovanom 
s tvárňovaní zverených postáv, v osobnost
nom a výrazovom dozrievaní. V odbore ly~ 
rieko-dramatického soprán u pat rf Eliška Pap
pová k oporám operného a koncertného ži
vota nielen východného Slvvenska , ale aj 
k popredným osobnostiam u nás. Osobitne 
sú tieto jej kva lity oceňované na českých 
operných scénach. So zanietením sa venuje 
aj pedagogickej práci na košickom konzerva
tóriu. 

S. F. 

výkony vytvárala vždy č isto umeleckými 
prvkami, čo jej umožňovala aj jej bri lantná 
technika. Počas svojho vyše tridsaťročného 
pôsobenia v balete SND vytvorila tridsaťpäť 
rolí širokého charakterového rozpätia - Odet
ta-Odrtia, Swanilda, Giselle, Laurencia, Jú
lia, Pani medenej hory, Verona a ďalšie. 
Gusta Herenyová-Starostová nielen ako 
umelkyňa , ale aj ako človek bola osobnosťou 
plnou harmónie, širokého rozhľadu a boha
tého citového obsahu. Bola skutočnou prvou 
dámou nášho baletného súboru a jej meno 
zo tá va navždy zapísané do histórie českoslo
venského tanečného umenia. 

O. HUBOVÁ 

Dar slovenských sklada tel' ov 
JÁNOVI PAVLOVI ll. 
Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu 

sa obrátila na Yšetkých sloYenských 
skladateľov s l'ÝZ\'Ou, Yenovať symbolic-
ký dar sloYenských hudobných sklada
teľoY pápežoYi JánoYi PaYlovi U. pri 
príležitosti jeho náYštery Bratislary. 

Skladatelia, ochotní podieľať sa na 
tomto dare, mali odovzdať skladbu " 
rozsahu symbolických 17 taktoY, ryjad
rujúcu skladateľskú poetiku a rukopis 
sYojho tl'orcu. J ej zápis nemal presaho
Yať rozsah dvoch dYojhárkoY notoYého 
papiera. 

Na \'ÝZVU reagovalo 15 skladateľoY 

(M. Adamčiak, V. Bokes, L. Burlas, 
J . Gahér, S. Hochel, l. Hrušovský, 
M. Kroupa, J . MaloYec, D. Martinček, 
P. Martinček, A. Očenáš, I . Parík, · 
P. Zagar, A. Zemanovský), Ján Zimmer 
venoval samostatne svoju skladbu 
Magnifika4 ktorá doteraz nemohla za
znieť. 

Album autografov partitúr v darova
cej podobe - v kazete hana Galamboša 
bol odovzdaný Svätému Otcovi spolu 
s ostatnými darmi. 

-S-

Riaditeľ Novej scény v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie 
miesta: 

- korepetítor sólistov (konzervatórium), 
- hráč na l. lesnom rohu (VŠMU alebo konzervatórium, vek do 

35 rokov). 
Písomné prihlášky s krátkym životopisom zasielajte na adresu: 

Nová scéna, Živnostenská l, 8U 14 Bratislava. Termín konkurzu 
uchádzačom oznámime písomne. 

xxx 
Riaditel' Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje 

konkurz na obsadenie voľných miest v orchestri opery a baletu 
SND: 

hráčov na bicích, 
hráča na klarinete s povinnosťou Es klarinetu, 
hráča na hoboji s povinnosťou anglického rohu, 
hráča na flaute. 

Podmienkou prijatia je absolutórium VŠMU, AMU, JAMU ale
bo konzervatória. Konkurz sa koná dňa 13. 6. 1990 o 10.00 hod. 
v budove opery SND, Bratislava, Gorkého č. 2. Veková hranica je 
35 rokov. Písomné žiadosti s krátkym životopisom a popisom praxe 
posielajte najneskôr do 4. 6. 1990 na Vedenie opery SND, 815 86 
Bratislava, Gorkého č. 2. Cestovné sa hradí len prijatým uchádza
čom. 

x x x 
Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz 

na miesto: 
- tlačového tajomníka 
Podmienky: FFUK, VŠMU, muzikológ, hudobný publicista, zna

losť jedného svetového jazyka, 3 r. praxe. 
- do Slovenského filharmonického zboru, do hlasových skupín 

alt, tenor, bas. 
Kvalifikačné predpoklady: konzervatórium alebo VŠMU. Kon

kurz do SFZ sa uskutoční 18. 6. 1990 o 13.00 v Slovenskej filharm~ 
nii. Prihlášky prijíma a informácie poskytuje osobné odd. SF, Fu
číkova 3, 816 Ol Bratislava. 

x x x 
Riaditeľ Štátneho komorného orchestra v Žiline vypisuje kon-

kurz na obsadenie nasledovných miest: 
- hráča na kontrabase, 
- koncertného majstra v skupine violončiel. 
Podmienkou prijatia je absolutórium konzervatória alebo VŠ -

hudobného smeru. 
Konkurzné podmienky: p.-ednes pomalej a rýchlej časti ľubovoľ

ného koncertu z obdobia klasicizmu, sólová hra skladby podľa 
vlastného výberu, hra z orchestrálnych partov. 

Uzávierka prihlášok je 30. apríla 1990. Slobodným poskytneme 
ubytovanie. Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom. Uchádza
čov na konkurz pozveme písomne. 

x x x 
Ministerstvo kultúry SR vyhlasuJ.e konkurz na miesto riaditeľa 
Štátneho komorného orchestra v Ziline. 

Predpoklady: VŠ vzdelanie, riadiaca prax, organizačné schop
nosti, prehľad v problematike hudobného života, znalosť aspoň 
dvoch svetových jazykov. 

Prihlášky s osobným dotazníkom, životopisom a dokladom 
o vzdelaní prijíma do IO dní po zverejnení MK SR - odbor perso
nálnej práce, Suvorovova 13, 813 31 Bratislava. 

x x x 
Slovenská hudobná únia oznamuje všetkým prihláseným do 

konkurzu na miesta produkčných - vzhľadom na to, že celý mate
riál s prihláškami sa stratil (odcudzil - záležitosť sa vyšetruje)-, že 
obsadenie miest je reálne dňom l. 9. 1990. Kto z prihlásených aj 
naďalej reflektuje na účasť v konkurze (ktorý sa bude konať v me
siaci auguste), nech zašle prihlášku s rozšíreným podrobným živo
topisom do 15. 7. 1990 na adresu Slovenská hudobná únia, Sládko
vičova ll, 811 06 Bratislava. 



Deliciae sophienseS 
:(~!e)Jo ·zamyslenie sa nad festivalom "Nová bulharská hudba '90") 

ParafrMa na lloncggerovu ~ t vrtú ~ymfóniu 

prisla celkom mimovoľne , no potom Ul sa 
~la l a ncodbytnou. Pravdu povediac, an i som 
sa jCJ velmi nchnínila. keďic stále viac a viac 
pres\edčo\ala o wojcj opodstatnenosti . Týl
drim \• pobyt medzi nezvyčajn e ľudskými. 

srdeén}mi lud mi. povestne fantastickými 
hostrtclmr. na v~etko zvedavými i thovorči
\) mr spoločníkmi . pnjemné mesto a k tomu 
~amotrcjme .. navyše"- hudba. Vynikajúca. 
1arqímavú. všedná. podpriemerná. prosto 
nm ú hudba. L temer dvojmesačného odstu
pu oa/a zastavenia , kľudu. nového poznania 
a pohľadu. oáza rad<hti . S jej hudobnou ča~
tou sa chcem s va mi podeliť. 
Kaidoročnc konaný festival Zvlizu bulhar

skych skl,rdatdO\ je rovnako podobný ako 
nepodobný nal;cj Novej slovenskej hudbe -
ohrdvOJC "' dotýka tak ich dramaturgickej, 
ako organizačnej koncepcie. Podobnosť 

preústavuje príbuzný i.ánrový záber (symfo
nrcké. komorné, zboro"C7é koncerty, koncert 
ludovcJ hudby. dychovej hudby. jedno hu
úohno-dramatické predstavenie). rozdielnosť 
, v<ič~ ra časovú plocha bulhar~kého festivalu 
(:!9 l - 9. 2.) s prirod7ene počctncj~ou ponu
kou diel. absencia mladých skladateľov na 
tejto ponuku (mladí majú svoju vlastnú. kaž
doročnú JCScnnú prehliadku) a napokon i za
hrnutie muzikologickcho sympózia so ~iro
kym spc;ktrom drujmových okruhov do rám
ca lesuvalu. l loci som '>a zr'rčastnrla až dru hej 
polo\Íce prehliadky (od 4. 2.). mala som 
~t,l\t!L, 1<1\llhla som me len zvý~cnú koncen
tracru jeJ podujatí (l celkových 15 umclcc
kn:h akm fcs tr\ alu som absolvovala 9). ale. 
ako ma uhczpcči lr moJi bulharskí priatel ia, aj 
to naJicp\ic 1 nej. 

.·\k;í JC teda suča~nú bulharská hudba? Stý
loql i kvalilatívnc nesmierne rozmanit:í. pes
tra. ' ničom ncnostúvaJ uCa napnklad 1a -
v týchto '>meroch rovnako mnohovrstevnou 
sl<)n:nskou hudbou Jej ~ t ý lové nllpätie sia
ha od vvslm·ene anachronid.ých opu~o' ľr la 
.. hollyw~wdskú romant ika". pri ktorých ne
obstOJ ! uí anr nálepka ncorornanti7mu, tak 
častn tak rývajuca podobné bezradno~ti (au
toro\ tu rad~CJ nemenujem). cez neoklasicis
tickL· (D. Sag.•je\). JícLO\C (D. Val~c\·) č i 

darmstadské (V. Pančev) nostalgie až po ne
smierne taujímavé, odváine sonoristicko-fa
n.:hnĽ hladania (D. Chri'>tov. l. Spa<,ov. 
<J lute\. S. Dragost111ov. L. i kolov) a ta
lentovane polyst}•lové syntézy (N. Krasteva. 
G \rn,111dov). Najpočetnejšiu kategóriu 
drel pr~·hlradky však tmrili . a to je určit e lá
konrtost kaidého festivalu súčasnej hudby. 
dil:la takpovedrac ~t)· lovo .. nezaraditcfné" ; 
i.ral nre 1 dôvodu ich jedi nečnost i . či nebodaj 
genrúlnostr. ale l dôvodu postradania vlast
ne) tviue. identity. Kvalitatívna hierarchia 
drel fcstrvalu hy dopadla veľmi podobne: 
dnrvú prevahu mal samolrCJme prremcr -
remeselne síce primerane zvládnutý, no 
hlhsic ne(hiOVUJUCÍ. 'Ychylky na st ranu pod
prremcru a nadprrcmeru boli pribli7nc v rov
no\ahe 

Vrcholn)m z;íiitkom fC\ti valu \11 pre mr'l a 
(a nielen pre mría. aj kuloúrovo to bola .. jed
notka .. ) sta l drobný komorný utvar sklada
telk\ st redneJ gcncracie Nevy Krastevy Päť 
pirrnskych presnr o divo.lrenkach pre ženský 
hlas a flau tu . Na nctahudnutcľnom vymení 

e Dallaský symfonický orchester má novú 
koncertnú sieň. Morton ll. Me}erson Sym· 

Gri~a Gospodinm: Hudobník 

diela mal woj podiel i \le aj perfektný, sku
točne l\Oriv) výkon \pev{rčky Sutany Jero
vej. v sr'rča~no~ti prvej dámy bulharskej dže
zovej scény. Krasteva JCj ,-~ak bola na pódiu 
prinajmcn~om rovnocenným partm:rorn. Ná-

. padité spracovanie bulha r~kého folklóru , bo
hatú ~onoristická farebnost, tá naJvač~ia pri
rodzeno~( a súčasne najrafinovancjšia du
chaplnost - to sú hlavné atribúty kúzelnej 
Krastcvovej mrnratúry. 

Druhým ve ľkým dojmom fcsti\alu bola ur
čite orchestrálna Kantiléna na 2 tóny Dimitra 
Chrbtova. prblu~níka .. star~cj wcdnej" gc
ncr<ície suča~nych bulharskych skladatclov 
('> potdením som priJala fakt. že podobná 
nulo-ab'>urdná gcneračn:í hierarchrzácia nic 
je len na\ou sloven\kou špecialitou). Dielo 
otr ia'>ajúcc svojou Judskou a filozofickou 
hlbkou (myslím, že v takýchto prípadoch je 
tbytočné hovoriť o kompozičnom majstrov-

phony Center so svojou koncertnou sálou 
Eugena McDermotta sa zrejme zaradí k nlij
významnej§ím koncertným centrám USA. 
Vy§e SO-miliónový dolárový projekt archi
tekta I. M. Pela (autora sklenenej pyramídy 
v Louvri) a akustika Russella Johnsona je 
mlijstrmsk}m dielom, o ktorom sa ut na 
otvorení hovorilo v superlatívoch. Projekt 
z l)~c polovice financovaný súkromrJými 
osobami je homogénnym celkom, pôsobia
cim nadčaso'l'o, ale l funkčnou tccnost'ou, 
ktorá poskytuje v§etok potrebný komfort 
pre účinkujúcich i náv§tevníkov. Samozrej
mou súčasťou komplexu je napríklad lij 
podzemné parkovisko pre 1400 áut. Koncert
ná sieň napriek úctyhodnej l}-§ke 26 metrov 
pôsobí intímne a umožňuje poslucháčovi in
tenzívny kontakt s hudbou. Sála má kapaci
tu 2066 poslucháčov, pričom len asi sedem
sto z nich má miesto na parkete v prízemí, 
ostatné sedadlá sú rozdelené do ~t}Toch ga
lérií. ~frka prednej časti pódia je osemnásť 
a pol metra, zadná čast' má §frku 12 a pol 
metra, hfbka javiska je at ll metrov. Pné 

stve). v službách idey využ!vajúce najrozma
nit cj~iu ~kálu hudobných i nehudobných pro
striedkov - k tým druhým patr! najmä veľmi 
funkčná práca so svetlom v sále počas sklad
by. Posob tvo diela pochopíme hlbšie, ak vie
mc. lC autor ho písal pod dojmom tragickej 
smrti svojej dcéry - jej pamiatke skladbu 
i venoval. 

Okrem týchto dvoch vrcholných diel si 
sk utočne dobré dojmy odnášam z viacerých 
skladieb; z 2. symfónie Georgia Arnaudova, 
z Koncertu pre orchester Ivana Spasova, 
z komornej Calvino hudby Georgia Tutcva 
(inšprrovancj die lom vcfkého ncorealistu Ita
la Calvina). o niečo v menšej miere z orche
strálneho Chorálu kryštálu aj v zahra ničí 
vcl'mi l n<ímeho Stefana Dragostinova či , 
z 5. symfó nie a komorného Hlasu Lazara Ni
kolova -l profc'>ionálneho hľadiska stále eš
te skladieb vdmi vy~okej úrovne. 

koncertné skúsenosti naznačili, te cieľ - vy
budovať nlijlep~iu koncertnú sieň na svete, 
sa z veľkej časti podarilo realizovať. 

e Francúzske vydavateľstvo Durand-Cos
tallat reallzujc prvú kompletnú kritickú edf· 
eiu diela Claudea Debussyho, rozdelenú do 
šiestich oddielov: I. klavírne dielo (10 zv. ), 
o. piesne (4 zv.), m. komorná hudba 
(3 zv.), IV. zborová tvorba (3 zv.), V. orches
trálna tvorba (IO zv.), divadelné d iela (4 zv.). 

e Salzburské slávnosti si ~te pred vy
vrcholením Mozartovských osláv v roku 1991 
pripomenú ďalšie významné jubileum: 
v tomto roku oslávi tento významný rakúsky 
festival 70. narodeniny. Na s lávnostnej v~ 
ri 26. júla t. r. pripomenú prominentní 
umelci jeho začiatky historickými textami 
a dokumentmi venovanými ideám a histórii 
Sabburských slávností. Ut v nasledujúci 
deň otvára maratón podujatí nová inscená
cia Mozartovho Idomenea s dirigentom Sei
jí Ozawom a režisérom Nikolausom Lehn· 
hoffom, v titulnej role s anglickým tenori~ 
tom Philipom Langridgeom. V priebehu na
sledujúceho mesiaca nál'Števníkov očakáva 
136 podujatí, o. i. 6 opier, 19 orchestrálnych 
koncertov, koncertantný "orfeovský" cyklus, 
dva komorné cykly, piesňové a sólové reci tá-

Pokus o bilanciu 6 dn!, ktoré som absolvo· 
vala, by teda dopadol mimoriadne dobre -
považujem za ne parný úspech festivalu sú· 
časnej hudby , ak na jeho ôsmich koncertoch 
zaznie zhruba osem diel nadpriemernej úrov· 
ne. z toho dve celkom mimoriadne. 

Okrem fes tivalových koncertov nedá mi 
nespomenúť ešte niekoľko hudobn'ých akcif, 
na ktorých som sa mala možnosť v Sofii zú· 
častniť a ktoré nielenže dotvorili môj obraz 
bulharskej hudobnej kultúry, ale poskytli mi 
i prinajmenšom rovnaké umelecké zážitky. 
Bola to návšteva sofi jskej opery (Nabucco, 
s niektorými špičkovými speváckymi výkon· 
mi), detského muzikálu Sto a jeden dalma· 
tínci (veľmi pôvabného detského divadla; 
myslím, že by sme sa v tomto smere mohli od 
Bulharov mnohému podučiť), spomienkovej 
slávnosti na pamäť najväčšieho bulharského 
di rigenta Dobrima Petkova spojenej s pre· 
mictnutím záznamu jedného z jeho nczabud· 
nutcľných koncertov (Honeggerova Jeanne 
ď Are s Plovdivskou fi lharmóniou; nepreže· 
niem, ak poviem, že to bol sviatok hudby 
a snáď môj naj hlbší sofi jský záži tok vôbec), 
boli to krásne dojmy z naživo prežívaných 
bulharských zborových liturgických spevov 
a napokon i možnosť dôvernejšieho obozná· 
menia sa s tvorbou mladých bulharských 
kladateľov na zväzovej prehrávke spojenej 

s besedou, ktorú pre mňa moji bulharskí 
priatelia- mladí skladatelia usporiadali . 

Pri tejto poslednej akcii by som sa rada na 
chvfľu pristavila bližšie. Vypočula som si na 
nej totiž niekoľko tak zaujímavých a inšpiru· 
jr'rcich skladieb, že ma to chtiac-nechtiac nú· 
ti k polemizovaniu s výrokom o údajnej ne· 
zaujímavosti mladej bulharskej tvorby, pub· 
likovanom svojho času na stránkach Hudob· 
ného života. Pisateľ článku dospel k tomuto 
záveru na základe prchrávok Stretnutia mia· 
dých skladateľov CSSR a BĽR v Dolnej Kru· 
pej v máji r. 1989, na ktorej som mimocho· 
dom bola prítomná aj ja. Výber, ktorý tam 
vtedy odznel, nebol a ani nemohol byť repre
zen tatívny, keďže bol viazaný najmä na tvor· 
bu osobne prítomných skladateľov (aj keď 
podľa môjho názoru aj v ňom sa našli aspoň 
tri hodnotné, i pre nás veľmi zaujímavé sklad· 
by), a tak usudzovať z neho na celkový profil 
mladej bulharskej tvorby považujem prinaj· 
menšom za odvážne. Spomedzi už spomína· 
ných inšpirujúcich skladieb zväzovej pre· 
hrávky musím menovať zbory G. Arnaudo· 
va, violončclovú sonátu D. Josifova, no naj· 
mä a predovšetkým Stud i um 2 pre flautu sólo 
nesmierne talentovaného Petra Petrova. 
Priznám sa, že takú skladbu pre flau tu som 
ešte nepočula, radím ju ti$!1 k svojim vrchol· 
ným sofi jským zážitkom. Autor v nej na osti· 
nátnom základe folklórneho materiálu vyťa· 
žil zo .,zdanlivo·• jednohlasnej flauty kaskádu 
zvukov, farieb a najrozmanitejších efektov 
(aj za pomoci spevu do flauty), že to poslu· 
cháčovi doslova až vyrážalo dych. Samozrej· 
me. že tu je nevyhnutný aj kongeniálny inter· 
pret. Môj výsledný dojem z prehrávky bol te· 
da skôr povzdych: škoda , že o bulharskej 
hudbe vieme tak málo ... 

A čo povedať na záver? Snáď len vyjadriť 
nádej , že sa mi podarilo čitateľa ,presvedčiť 

o opodstatnenosti názvu článku ... 
IRIS SZEGHYOVÁ 

ly, chrá.mové koncerty atď. Jedným z leitmo
tívov tohtoročného festivalu je mýtický speo 
vák Orfeus, ktorý je ústredným motívom it)'o 
roch koncertných operných predvedení. Ea
gllsh Barocque Soloists a Monteverdi Choir 
s dirigentom Johnom Ellotom Gardlnero• 
interpretujú Monteverdiho Orfea a Glucko
vu operu Orfeus a Eurydlka, Helmuth JW. 
ling uvedie s Bacb-Kollegium Stuttprt 
Haydnovo dielo L'anlma del mosofo ossla 
Orfeo ed Euridlce a na záver pri prílef.Uostl 
90. výročia narodenia E. Ktenka dlripJe 
Pinchas Stelnbergjeho Orfea a Eurydiku na 
text Oskara Kokoschku (so symfonickým o.,. 
chestrom a zborom ORF). Pre operných f• 
núUkov je znovu pripravený Verdiho MU. 
kamý bál, v minuloročnom obsadení a oplt 
pod taktovkou slra Georga Soltiho, Kurt 
Masur diriguje Beethovenovho Fidella, RJo. 
cardo Muti prevzal pôvodne d te Ka.,_,an011 
dirigovanú Hampeho opernú lnscenlkl1 
Dona Giovanniho W. A. Mozarta. Muti d(rl. 
guje ~ ďanlu Mozartovu operu Cosl fu 
tutte. Začiatkom novej tradície Salzburs~ 
ho festivalu je koncert Viedenských fllhar. 
monlkov venol'llltý pamiatke v minulom ro
ku zosnulého Herberta von ~ana, ktorý 
dlhé desaťročia modeloval umelecký profil 
festivalu. 



S klaviristom Petrom Toperczerom, sólistom SF 

Slovo k súčasnosti 
Vrátil sa z Kanárskych ostro\'ov, kde spolu so Slo\'enskou filharmóniou a Ma

riánom Lapšanským účinkovali na tamojšom medzinárodnom hudobnom festiva
le. Uviedli Karne\'al zvierat od C. Salnt-Saensa, ktorý pred pár rokmi vyšiel na 
platni tiež vo vyda\'atel"stve OPUS. Náš rozhovor vznikol v očakávaní ohlasu na Ros
siniho Malú slávnostnú omšu, ktorú zaradila SF do smjlch abonentn5ch cyklo,· 
tlyrikrát. Toto dielo je zvláštne tým, že skladateľ nahradil orchester d\·oma kla
rinnl a harmóniom. l tu spolupracoval P. Toperczer s M. Lapšanským, ktorý je 
w klavírnom duu jeho partnerom od roku 1983. V tejto zostave nahrali niekoľko 
platní. Zvlášť pozoruhodné bolo ich \')'Stúpenie na ú,·od tejto sezóny s Bartókovou 
Sonátou pre d\'a klavíry a biele nástroje a Suchoňomu Rapsodickou suitou op. 20 
- m \'erzli pre dva klavíry. Dôvodom tejto komornej hl')' je u oboch sa stupňujúci 
záujem o problematiku práce,. komorných zoskupeniach. Tá,. konečnom dôsled
ku dá,·a Inú dimenziu a no"é podnet')' l pre sólistlckú činnosť. Rozprá,·all sme sa 
riak hned' v úvode nie o vlastnej umeleckej práci Petra Toperczera, ale 
o aktivite pedagogickej. Tá ho vedľa koncertovania púta čoraz viac, hoci jej za
llatky sa datujú už od roku 1978, kedy šcyri roky pôsobil na V~MU, kam pravidel
ne dochádzal z Prahy, kde žije. V súčasnosti je štvrtý rok pedagógom klavírnej hl')· 
na Hudobnej fakulte pražskej AMU. 

Môte~ povedať, č i si pri nedávnych hlaso· 
vaniach vysoko~kolákov zlskal ich dôveru? 

- Dôveru poslucháčov sme získali viacerí 
- ale ovefa prckvapujúcejšia bola pre mňa 
dôvera celofakultnej verejnosti, ktorá ma na· 
vrhla do Akademickej rady - dnes je použí· 
vaný termín Akademický senát. Tu je parít· 
ne zastúpených 8 pedagógov a 8 študentov. 
Prekvapujúca je moja účasť v súvislosti s re
latívne krátkym pôsobením na AMU . Aka· 
demický senát je dnes jedným z najdôležitej· 
šfch orgánov na vysokých školách. Má roz· 
siahlu právomoc - od navrhovania štatútu 
školy, riešenia rozpočtových otázok, až po 
právo vetovať rozhodnutie dekana fakulty. 
Nikdy som netúžil po žiadnych funkciách, 
skôr naopak , ale myslím si, že v dnešnej do· 
be, kedy sa rôzne problémy hromadia vefkou 
rýchlosťou, je nutné prispieť k ich rozumné· 
mu a dôstojnému riešeniu . Samozrejme, kaž· 
dý by to mal robiť na svojom mieste a v odbo
re, ktorému najlepšie rozumie. Som presved
čený, že väčšinu týchto pro blémov je možné 
zvládnuť konštruktívnou a demokratickou 
cestou. Ešte by som sa vrátil k systé mu vyslo
vovania dôvery štude ntov k svojim pedagó· 
gom. 

Máš k nemu nejaké výhrady? 

- V zásade nie . Je to bežný spôsob vyja· 
drenia dôvery v qdbornosť pedagógov i na 
rôznych západných univerzitách, kde si po
slucháči prostredníctvom študijných okruhov 
vyberajú prednášajúccho . Ako každé hodno
tenie, ani toto nemôže byť úplne objektívne. 
Prirovnal by som ho k výskumu vere jnej 
mienky - so všetkými kladnými i zápornými 
stránkami. Keď si spomfnam na roky svojho 
štúdia, pripadá mi dosť absurdné , že by som 
vyslovoval dôveru napr. prof. F . Maxiánovi 
alebo iným pedagógom . A to nie preto, že to 
vôbec nebolo možné, ale preto , že tito fudia 
sa tešili bezvýhradnej odbornej autorite. Na 
druhej strane si väčšina študentov uvedomo· 
vala, že bez vlastne j tvrdej práce a adekvát· 
nej miery talentu ich ani ten najslávnejšf pe
dagóg sveta neprivedie k žiadnemu úspechu. 
Domnievam sa, že to plat! i dnes. Novú kva
litu v požiadavkách študentov však vidím 
v prizvan! k spolupráci takých špičkových 
umelcov, ktorí v minulosti nepôsobili , alebo 
nemohli pôsobiť na fakulte. Ono to vlastne 
nic je nová kvalita , je to celkom prirodzené 
a konečne sa pre veci prirodzené a normálne 
vytvorila šanca a priestor . 

V akých podmienkach pracuje Hudobná 
fakulta AMU v Prahe? 

- Sme vlastne v provizóriu - na a kejsi 
prestupnej stanici - v budove bývalého mi
nisterstva zdravotn íctva medzi Domom 
umelcov, kto rý je v rekonštrukcii a Lichte n
!tejnským palácom, ktorý bude hotový v naj
lepšom prfpade za 2-3 roky . Bývalé úrady sú 
nevyhovujúce rozmermi , zvuková izolácia 
jednotlivých tried úplne zlyhala , a tak bicie 
oddelenie pražského konzervatóri a, ktoré 
bolo tiež nútené vysťahovať sa z Rudolfína, 
"zásobuje·' túto budovu ncutfchajúcim 
a úmorným hlukom. Okre m toho najmenej 
vyhovujúci spôsob vykurovania devastuje 
i tak už zastaralý a zbedačený nástrojový 
fond. V podmienkach práce i v materiálnom 
zabezpečen! sme skutočne na úrovni rozvo
jových krajín. O nič lepšia nie je ani situácia 
-v kultúre. Sme napríklad jednou z mála e u
rópskych zemí , kde sa za posledných !()()ro 
kov nepostavila v hlavnom meste moderná 

konce rtná s ieň . Zato sa pre mrhali eno rmné 
finančné prostriedky na stavbu podivuhod
ných palácov, ktoré každý súdny človek po
važuje za vhodné len na schôdze a zjazdy. 
Pritom je zarážajúce, že kultúra a umenie si 
i v týchto podmienkach - ako máloktorá 
oblasť nášho života - dokázali uchovať kon
takt so svetovou úrovňou a n ie raz do nej 
i výrazne zasiahnuť. 

Si v určitom zmysle aj optimistom? 

- Optimistických pre javov som za celý ži
vot počul toľko , že keď si na to spome nie m , 
pripadám si k svojmu veku neúme rne starý. 
Myslím, že 40-ročné oneskorenie nebude 
ľahké doháňať. Lepšie podmienky v nadstav
bových sférach je možné očakával' vtedy , keď 
začne efektfvne fungovať celé národné hos
podárstvo. 

Vrát'me sa k tvojej pedagogickej činnosti. 
Aký má rozsah? 

- Od minulého roku som na Hudobne j fa
kulte AMU zamestnaný na celý pracovný 
úväzok. Ko nkrétne mám 6 posl ucháčov , 

z ktorých mi v poslednej dobe najväčšiu ra
dosť spravil Danie l Wiesne r, poslucháč 

l . ročnfka , ktorý zvíťazil v medzinárodnej 
súťaži v G lasgowe. Okrem toho zfska l ocene
nie za najlepšie predvede nie Bee thovenovej 
sonáty . J e to pozoruhodný talent , odchova
nec prof. V . Kameníkovej na pražskom ko n
zervató riu. Je ho prvý súťažný úspech v za
hranič[ je o to závažne jší , že v porote nebo lo 
Ceskoslovensko zastúpe né, a le ostatn! fina
listi tam svojich zástupcov mali . Hneď po ná
vrate mal recitál aj v Bratislave. Výsledky 
plynúce z tohto umiestnenia sú možno v j eho 
živote rozhodujúce . Každý týždeň to tiž pri
chádzajú ponuky od rôznych koncertných 
agentúr. Už tohto roku v máj i má tri recitály 
v Skótsku , jeden na festivale Mayfest. malo 
by nasledovať turné po Anglicku a do dvoch 
rokov vystúpe nie v Londýne. Neexistuje lep
ší stimul pre mladého umelca, ako množstvo 
ponúk na verejné vystúpenia. 

Koho zo svojich žiakov by si ešte spomenul 
ako zvlášf pozoruhodný ta lent? 

- Pre mňa ~ú zaujímaví všetci. Každý je 
iný o o bnostn ý typ, každý má iné dispozfcie. 
Nie ktorí sú výrazné sólistické osobnosti , nie· 
kto inklinuje ku komo rnej hre , z ďalšieho 
bude možno vynikajúci pedagóg. Z tých vý
razne sólistických typov by som spomenul 
J . Cech a , kto rý predtým študoval u l. Hurní· 
ka na Konzervatóriu v Prahe. Dnes je poslu
cháčom 2. ročníka a v minulom roku získal 
2. cenu v Tal iansku , na úťaži Citt a d i Mar
salla. Na tej istej súťaži - vo vyššej kategórii 
(do 36 rokov) - sa poslucháč 4. ročníka 
M. Rczck dostal do finále a za interpretáciu 
Janáčkovej sonáty získal zvláštne ocene nie. 

Máš teda dobré výsledky, stretlo t'a i Mastie 
na talenty. Nechcel by si v budúcnosti učit' aj 
svojho syna Petra Toperczera ml. , ktorý je 
dnes vlt'azom C hopinovej sút'aže v Marián
skych Lázňach a ktorého som J>OCula na Me· 
dzinárodných interpretačných kurzoch 
v Piešťanoch, kde ma zauja l poéziou hudob
ného d tenia i značnými technickými d ispozí· 
ciam i? 

- Na túto o tázku je predčasné odpovedať, 
pretože ešte na AMU nie je . Predovšetkým 

Snfmka archfv HŽ 

bude musieť najprv úspešne vykonať prijíma
cie skúšky. Myslím, že to najdô ležitejšie- ta
le nt a dispozície- mu nechýbaj ú. Ale rovna· 
ko v živote i v ume ní je to fko pre kvapuj úcich 
a neočakávaných zvratov. že je múdrej šie 
udalosti neprcdbichať . 

Nie je na jeden byt trochu veľa, ak v ňom 
hrajú dvaja klaviristi? 

- Zvykli sme si. takže sa navzájom neruší
me . Co sa týka nástrojov, máme k dispozíci i 
tri klavfrc a pianíno. Samozrejme , naše cvi
čenie na nástrojoch by nebolo možné bez to
lerancie a pochopenia susedov. 

Aj keď si sólistom SF, často účinkuješ 

i v Čechách. Môžeš porovnal' koncertné mož· 
nosti tu a tam? 

- V Cechách je predovšetkým viac profe
sionálnych o rchestrov. ale pravdepodobne 
i viac Kruhov priatefov hudby. Pravide lne 
spolupracujem nielen s o rchestrami v Prahe 
(CF , FOK, SOCR), a le i s te lesami v O lo· 
mouci, O strave, Brne, Mariánskych Láz· 
ňach , Karlových Varoch , Podčbradoch atď. 
Nedávno som po dlhšej dobe spoiuúčinkoval 

s Filharmóniou B. Martinu v Zlíne . Ešte sú 
tu o rchestre v Plzni , Hradci Králové, Teplí· 
ciach , Pardubiciach a Ccských Budéjovi
ciach. Na Slovensku sú vlastne profesionálne 
orchestre , vyvíjajúcc sústavnú koncertnú 
činnosť, le n v troch mestách. Niektorú sezó
nu sa stane, čc účinkujem viac v Ccchách ako 
na Slovensku. A vybavenosť s kiavfrmi v čes· 
kých mestách? Zdá sa mi . že to je boľavé 
miesto v celoštátnom me rad le. Pra ha je iný 
prípad, i keď ani tu nie je situácia ideá lna. 
V Sme tanovej sieni j e dosť starý Stc inway 
a pritom sa sem presunu lo celé ťaž isko praž· 
ského koncertného diania. Ccská filhannó
nia získala v poslednej dobe tri nové Ste in· 
wayc , ale z pochopit eľných dôvodov ich ne· 
chce umiestnil' do priestorov . ktoré ncvlast· 
ní , v snahe zabrániť ich zniče niu . V Kongre
sovej sieni Paláca kultúry je krásny Steinway 
a v Z jazdovej sále .. leží" takmer nevyužitý 
Bôscndorfcr. V ostatných mestách je podob
ná situácia a ko na Slovensku: sú tu väčšinou 

-ne kvalitné alebo prestarnuté nástroje . Naj
väčš[ problé m je nedostatok kvalifikovaných 
ľudí , kto rí by tie to nástroje udržiavali v po
riadku . Rozvoj súkromné ho sekto ru však dá
va nádej , že i tu sa situácia zlcpšf. Nedávno 
som vide l v Olomouci nový klavfr po gene
rálnej oprave, kto rú ro bi l bývalý zamestna
nec firmy Pctrof. ktorý sa osamostatnil. Vý
sledok bo l až nečakane dobrý a je to pocho
pitcfné: ten človek nesie priamu zodpoved· 
nosť za kvalitu svojej práce. ale okrem toho 
i chodí na skúšky rôznych klaviristov, chce 
od nich počuť posudky, čo a ako ešte vylep· 
šiť. Je večná škoda, že tak ý uznávaný odbor
ník , a kým bol pán Hanka z Košíc. ktorého 
fi rma Stcinway menovala za špičkového znal
ca pre východnú Európu, ne mal možnosť vy
chovať svojich nástupcov. Dnes by to už urči· 
te bolo možné , ale už je neskoro . 

Máš desiatky gramofónových platni na hra
ných v OPUSe, Supra phone, Pantone i v za
hraničných fi rmách zvučných mien. čo t'a ča· 
ká v tomto smere v najbliMom obdobi? 

- Poslednou snímkou, ktorú som realizo
val pre OPUS , bo lo J anáčkovo Concertino 
asi pred tromi rokmi. Vtedy som si povedal , 
že za takýchto podmie nok viac ne nahrám ani 
no tu. Niežeby O PUS nemal vhodné nahrá· 
vacíc štúdio! Má ho - dokonca možno j edno 
z naj modernejších vo východnej Európe. 
V tom štúdiu však chýba to najdôležitejšie 

pre klaviristu - špičkový nástroj. Nahrávanie 
na klavíri zn. Pctrof z vývojového oddelenia 
(stál vyše 300.000 Kčs) bolo vysloveným utr
penfm. Poki aľ v nfzkych dynamických hladi
nách má tento klavír krásne zafarbenie, od 
mf vyššie v ňom rezonovalo , drnčalo, chrasti
lo všetko, čo mohlo. Opäť jede n nový ná
stroj , ktorý- a k v ňom nie je zásadná kon
štrukčná závada - po trebuje generálnu opra

_vu! Tragédiou bolo, že v tej dobe na celom 
Slovensku ne bo l jediný nástroj vhodný na 
nahrávanie digitálnou technikou. Podnes si 
vyčftam , že som s(ahlasil , aby taký krásny ti
tul , akým sú Dvofákovc Slovanské tance, bol 
nahraný na klavfri zn . Pe tro f. l keď Juraj 
Strausz spo lu s real izačným tímom robili zá
zraky, predsa le n nebolo v ľudských silách 
dosiahnuť bežnú svetovú zvukovú kvalitu . 
Nahrávka mala vynikajúci ohlas u českej od
bo rnej kritiky. a le bola tam poznámka ozvu
ku k lavíra vo vyšších dynamických hladi
nách , zvlášť v diskantových partiach . K to
muto biednemu stavu prispela aj jedna z naj
nemožnejších vyhlášok socia listickej ekono
miky, o kto rej málokto vede l. Dala to tiž ge
nerálnemu riaditefovi Cs. hudobných nástro
jov právomoc rozhodovať 9 ná kupoch ná
strojov z dcvfzovcj oblasti , a to i v prfpade, 
že príslušná inštitúcia mala tie to prostri edky 
pridelené. Určite bolo niekde vyčíslené , koľ
ko sa tak ušetri lo, ale o ko l'ko sme prišli - na· 
príklad nepredajnosťou našich platn í na sve
tových trhoch , o tom sa taktne pomlčalo ... 
Toto nezmyselné a krátkozraké opatrenie sa 
samozrejme v krátkom čase vrátilo ako bu
merang a zasiahlo samotný podnik , kto rému 
prinieslo neobmedzený mono pol, ale i ,.vef· 
korysý" nezáuje m o kvalitu . Kde nic je kon
kure ncia, nie je ani kvalita . Ale aby som sa 
vrátil k o tázke: situácia sa od minulého roku 
na Slovensku značne zlepšila, predovšetkým 
ná kupo m dvoch Bôsendorferov, z ktorých 
jeden (v SF) bude o rchester SF, SFZ i sólisti
-klaviristi splácať fo rmou nahrávok pre firmu 
H NH Inte rnational. Iba touto cestou sa oba 
nástroj e (druhý je ovšcm v SF Košice) dali 
získať. O sobne by som chce l zl ikv idovať pre
dovšetkým dlhy z poslednej do by: konkrétne 
dokončiť komplet Janáčka, možno i Bectho
vcnove klavírne koncerty, s M. Lapšanským 
Brahmsovc Uhorské tanec. Skoda, že OPUS 
nena hra l Rossini ho Malú slávnostnú omšu , 
ktorú máme teraz naštudovanú. Myslím , že 
po dlhých rokoch absencie akejkofvek re li· 
gióznej hudby by to bol veľmi zaujímavý 
a predajný titul - a výrazné dramaturgické 
obohate nie trhu . 

Veľa sa v ostatnej dobe diskutuje o agentáž· 
nej práci. Hovori sa o budúcnosti a v tomto 
smere sa kreslia buď ružové alebo čierne per
spektfvy. Ako sa na túto otázku pozeráš ty? 

- Požadovať zrušenie štátnej agentú ry 
a nahradiť ju len súkromnými , by bolo rovna
kým nezmyslom, ako bolo v minulo ti mono
po lné postavenie j edinej agentúry. Všetci 
vieme o nedostatkoch a nepružnosti práce, 
o tom, že špičkoví ume lci nemajú vhodné 
propagačné materiá ly, že to vlastne v minu
losti bol a kýsi podivný ústav - veľmi podobný 
ústavu sociálne mu, kto rý reguloval koncert
nú činnosť, navyše za nezodpovedajúce spro
stredkovacie odme ny. Ale všetci vieme , že 
ta m pracuje vera šikovných a schopných ľu
dí , ktorí - ak sa zmenia podmienky - sú 
schopní c fektfvnc pracovať. Ak im pri tom 
niektorí súkromn! podnikatelia začnú šliapať 
na päty , urýchli to kva litatfvny proces. J e 
mnoho aktivít , ktoré by súkromník nerobil. 
Napríklad oživenie a podporovanie KPH . in
terpretačné súťaže alebo prehliadky koncert
né ho ume nia. I v n iekto rých vyspelých štá
toch ex istuj ú štátne agentúry (napr. vo Svéd
sku) a ce lkom dobre sa uživia . Preto budúc
nosť agentážnej činnosti vid ím v parale lnom 
pôsobeni štátneho a súkromného se kto ra. 
v kto rom súťaživosť a konk ure ncia by mali 
prin iesť novú kvalitu . 

čo očakávaš od Slovenskej hudobnej únie? 

- Nepochybne prechádzame do nic ľahké
ho obdobia. Eufo rický pocit zo znovunado
budnutej lobody je nádherný , ale mali by 
sme si zachovať triezve a racionálne uvažova
nie , pretože slabým bodom každej revolúcie 
je tende ncia zničiť z predchádzajúceho obdo
bia i to , čo sa osvedčilo. Ak má Slovenská 
hudobná únia mať nejaký zmy cl, potom sa 
musí posilniť jej auto rita. Ma la by byť silným 
pa rtne rom štátnej správy, spolurozhodovať 
o použitf dotácií , mať možnosť vyjadriť sa 
k účel nosti ich použitia. Veď Únia zd ružuje 
všetkých najvýznamneJších odborníkov v ob· 
lasti hudby z celého Slovenska. Kto, ak nie 
oni , môže nájsť východisko pri riešení zloži
tých problémov? Úradnfk na ministerstve? 
Ale o tomto širšom poslanr i zodpovednosti 
Únie za našu hudobnú kultúru som na po
slednom zjazde nepočul nič ... 

Pripravila TERÉZIA URSÍNYOV Á 



"NEŽNÁ REVOLÚCIA" A HUDBA 
Prolengomena k reforme umeleckého 
školstva 
ROMAN BERGER 

l. 
Krátko po novembrových udalostiach bolo rozhodnuté o potrebe fC· 

fo rmy umeleckého ~kolstva. Súčasne by sa mal vyriešit' aj chronický 
problé m hudobnej a výtvarnej výchovy na všeobecnovzdelávaclch ško· 
lách. Po tešujúci fa kt , že vláda národného porozumenia od samého po· 
čiatku upriamila pozornosť týmto sme rom , zaväzuje zamyslieť sa nad 
vecou s maximálnou zodpovednosťou . 

Rozhodnutie. uskutočniť reformu čo možno najskôr, znamená, že 
aktuá lny stav je nevyhovujúci. Povedzme si rovno: umelecké š kolstvo 
je v s tav e krl zy . 

Ako vieme. re fo rma má postihnúť celé školstvo: ide to tiž o krlzu cc· 
l é h o š kol s k é h o sys t é mu . 

Musíme urob i ť ďalš í krok: postulát reformy sa vynoril v situácii , 
v kto rej sa hovori o kríze s p o ločnos ti . Zdôrazňuje sa tu takmer 
jednoznačne hierarchia problémov: na vrchole je ekonomika. Súčasne 
sa ozýva hlas Prezidenta: .. mravní krizc!" 

Vzniká otázka : tak ako vlastne? 
Musíme urobiť ešte jeden krok. Kri za sa ne týka iba našej cx-socialis· 

tie kej spoločnosti a jej .. súrodencov". Koniec druhého milé nia je kvalifi· 
ko.vaný ako stav krízy ce l é h o fudstva . .,Globálnu dedinu" 
M . McLuhana zdr6tovali nie len mass-médiá, ale aj Kapicovc .. globálne 
problémy ľudstva" - hlad. teror, narkománia. a lkoholizmus. zločin· 

nosť , špina, e tc. a z nich vyplývajúce akútne .. g lobálne problém y vedy". 
Naj väčšie autority dneška upozorňujú, varujú. kričia . Konštatuje sa, že 
dnes už neexistujú vedecké mct6dy, ktoré by dovo lili aspoň hypotctic· 
ky určiť , v akom bode na cxponcnciálach . zobrazujúcich súčasné mega· 
trendy, sa ľudstvo nachádza. č i je ešte možné vyhnú( sa katastrofe. 
Kompetencie vedy zlyhávajú. 

Pri uvažovani o podobe budúcej školy nic je možné tieto zdanlivo 
odťaživé fa kty opo mcnút'. A ni do oblasti problémov umelecké ho škol· 
stva nic je motné vkročiť in mcdias res: dnes zrejme nestačí iba akýsi 
vylepšený projekt umeleckej (hudobnej) školy v tradičnej podobe. Ne· 
stačí s taromódna a stále aktuálna orientácia na produkciu .. profíkov'· 
vyznačujúcich sa často me ntalitou typu .. ja nič- ja muzikant". 

Všetko nasvedčuje to mu. že musíme začať .. od Adama". Vyžaduje to 
napokon aj tzv. systémový prlstup: a k sa chceme priblížiť k podstate 
veci - v našom prípade k podstate disfunkcii súčasnej školy - musíme 
prejsť na úroveň systé mov vyššieho radu . Musíme sa pozrieť na daný 
systém zvonku . z nadhľadu . 

2. 
Predpokladajme, že makrosystém .. Spoločenské bytie" je spolarizo

vaný. Keď na zásade myglicnkového experimentu skonštruujeme dva 
systémy- na jednom póle systé m .. Civilizácia", zabezpečujúci biologic· 
kú existenciu spoločnosti . a na druhom póle systém •. Kultúra" , zahrňu· 
júci fakto ry duchovného živo ta, zistíme. že súčasná škola je situovaná 
v okruhu .. Civilizácie!·· 

Dominantou tohto systému je heslo .. Divide c t impcra"! 
Cieľom je tu stupt, ovanie exploatácie pri rody a produkcia nekontrolova
ná žiadnymi normami vyššieho radu . Cicfom je upevňovanie moci -
ona stanovuje kritériá. Realizácii hesla .,Dividc c t impera!" s lúži ratio 
- analytické, logické, kauzálne, pragmatické , kombinatorické verbálne 
myslenie. nas merované ku s tále vyšším rovinám abstrakcie; dominujú 
inštrume ntálne vzťahy. util itarizmus - tak k prfrode ako k ľuďom. od· 
stup vyplývajúci z dichotómie .. subjekt : objekt". tendencia k objcktivi· 
zácii . ku sprcdmctňovaniu atc. Výsledkom je dešt rukcia a odcudzenie; 
dominuje re lácia .. Ja : Ono" (M. Bubc r). 

Heslom druhého systému . systému .. Kultúra" . je .. H armónia". 
Pri značná je tu tendencia uchopiť veci v ich celistvosti; cicfom je .. Dob· 
ro"- predpokladom je rc lativizácia subjekt-objektového odstupu , ko· 
operácia a dia16g; nezištný postoj a aktivity na báze základnej fudskej 
re lácie .. Ja : Ty" ; cicfom je poznanie- .. Pravda" chápaná ako kore lát 
Bytia. predpokladom približovania sa k nej je bezprostrednosť, intui· 
tívny ko ntakt. vzhfad. Výsledky sú označované pojmami .. Láska", .,Zi· 
vot", .. Pokora" mc. V tomto svete- svete .. Ducha" dominuje obrazné 
myslenie. smerujúce k tvorbe symbo lov, rcgcncrujúcich orientáciu na 
univerzálne invarianty existe ncie . 

Vid ime, že š kola je od tohto systé mu .,na hony" vzdialená. Preto sa 
domnievame, že k r íza š kolsk é h o sys t é mu súv i s i s je h o 
a k u 1 túr no s t' o u . Zdá sa, že v podmie nkach to talitných režimov pre· 
chádza a kultúrnosť ško ly do a nti k u It úr no s t i. 

Stručne hovoriac: súčasná Sko la, presnejšie: Skola , ktorú sme zdedili 
- nepriprav u je č l ove ka pr e živo t . Pripravujc hoprcúčasťvci· 
vi lizačných procesoch. Nakoľko dominantou .. Civilizácie" sú inštitúcie 
a o rganizácie (v podmienkach to ta lity ovládané jedino u .. Stranou") -
jedinec je nutn c degradovaný na príslovečné koliesko v stroji. Skola 
tak povediac mu s l climitovať zo svoj ich programov rozvíjanie krcati· 
vi ty a ďalších predpok ladov autentickosti a étosu. Cieľom tu nemôže 
byť .. evolučný človek·· . C icfom mu sí byť dczindividualizácia a dcpcr
sonalizácia. Sú to napokon predpoklady členstva v .. Strane". 

Situácia umeleckých Skôl je v týchto kontextoch iba symptomatická 
( to znamcn(t z hľadi,ka .. Kultúry" absurdná): v kontexte .. Civilizácie" 
sú to iba he terogénne . nefunkčné, co ipso zbytočné elementy. 

Cez celé desaťročia sme boli vystavení s ugesciám, že tento stav vecí 
je .. v záuj me ~poločnosti" a že je .. moderný"·. Pokúsime sa dokázať. že 
opak je pravdou . Ide tu o dôsledok a n ac h ron ic kého pohradu na 
veci a akéhosi kvázi-myslenia , vychádzajúceho z falošných predpokla
dov. Aj keď odhliadneme od takých fakto rov krízy ako je to ta lita a jej 
ideológia . ostáva naša téza o kultúrnosti Skoly v platnosti : ide o dôslcd· 
ky pozitivistického. scicntistické ho tmárstva. 

3. 
Uvedený paradoxný stav vecí (a-kultúrna či anti-kultúrna ško la) je 

anachronický prc to.žc jedôslcdkom p aradi gmy k las icke j ve d y, 
mcchanistického pohfadu na svet , na človeka, prfrodu , kultúru, spoloč· 
nosť, umenie e tc. C lovck je tu definovaný ako h o mo s ap ic n s- tcr· 
min us technicus biológie je mechanicky prenesený do kontextu kultúry. 
Vzniká akýsi supcr-narcizmus: samozvaný homo sapicns fe tišizuje svo· 
je ratio- praktický rozum , rozmysel stotožňuje s rozumom: doc~ádz~ 
k fetišizáci i vedy a tech niky; viera v poznatcľnosť sveta, v ncohrantčcny 
pokrok, vo všemohúcnosť človeka sa stáva samozrejmosťou - paradig· 
mo u (napriek všetkým synchrónne prebiehajúcim hororo m, zotročova
niu a tápaniu) . Nictzschc a Marx odstraňujú Boha (prvý z velikánov sa 
vzápátl zblázni. z objavov druhého sa neskôr zbláznia druhi) . Duch je 
zredu kovaný na abstrakcie a abstraktne chápané idey. Najvy~šou kate· 
góriou ľudského bytia sa stáva .. Spoločnosť'· . 

Stručne povedané : :uikladom modernej rcncxic, co ipso aj ~koly sa 
stal red u k cl on i z mu s, ideológia pýchy a zaslepenosti . Jej výrazom 
bola mentá lna schéma: .. X nie je nič , len ... ", to zn . daná kvalita bola 
redukovaná na prvky nižšieho radu (napríklad psychické prutcsy na 
biologické . biologické na ·chemické. chemické na fyzikálne). Zmizla 
zrazu hicrarchická š truktúra sveta . Zmizlo tajomstvo a pochybnosti. 
VSetko bolo odrazu jasné: veď poznanie nie je nič, len vedecké pozna· 
nic, vedecké poznanie je len tam, kde m6žcmc počftať a merať; kde to 
nic je možné - sme mimo oblasti vedy,_ to zn: vo s fé~c irac_i~nali_zmu. t. 
j. mimo reality. Cosko ro sa z toho uštnkovah nástrOJC_pohttckcJ perz~
kúcic: iracionalizmus vraj demobilizuje- a kto má záuJe m na dcmobth· 

zácii socialistickej spo ločnosti? ... 
Z ľudského horizontu zmizla vertikála. Pán a vlastník musel mať svet 

pod nohami - musel zredukovať Nekonečno , nekonečný počet dime nzií 
Bytia , na plochu. Splošte ný svet bol potrchný pre rclativizáciu hodnôt : 
rc lativizácia hodnô t bola v podmie nkach komunistického apartheidu 
potrebná pre legalizáciu axiologickcj svojvôle. Pla ti lo. že dobré je to. 
čo s lúži komunistickej stra ne , t.j . kaste tzv. nomcnklntúry. 

A však v zápase s normat ivnosťou, ktorú diktovali to talitné režimy, 
sme- ako sa zdá - stratili zmysel pre normy vôbec. V d6slcdku toho 
nám unikajú kategórie a krité riá, vyplývajúce z rcncxie Univerza. uni
verzálneho .. Princípu života", z .. kozmické ho vedomia". 

Krach komunizmu je pravdepodobne zapríčinený tým. že i~lo o dok· 
trínu , vo ktorej rcduk cion izmu s vyvrcholi l . Rcdukcionistická 
demontáž bola prevedená do dôsledkov: svet vymyslený v meštiackom 
kabinete sa rozpadol. Je však o tázne, či sa rozpadli v našich hlav(lch 
mentálne štruktúry, kto ré táto doktrína splodila. Snaha zmanipulovať 
Prirodu , Zivot , Evolúciu a napo kon človeka a spoločnosť , v mene kto· 
rých sa to vraj všetko dialo. nemohla dopadnúť inak , než dopadla. Táto 
snaha má, pravda, hlbo ké korene v nás, v našej vnútornej Prírode. Ne· 
bezpečné by bolo nevidieť skrytého pra-nepriateľa kultúry, onoho pi· 
cardovského Hitlera v nás. Takmer všemo húci syst6m , zložený z inštin· 
ktov, atavizmov, štruktúry .. Ego", ale aj .,Pe rsony" - nic je možné jed· 
noducho vynechať z hry či vyškrtnúť ako ten povestný článok v ústave. 

4. 
V kontextoch zrcdukovan6ho sveta vážne a dôležité je to, čo vedie 

k o ptimalizácii výroby (najmä vojenskej) a fungovania mocenských 
mechanizmov. Kultúra a umenie sa ocitli v polohe ša~a- prostriedkov 
na zabíjanie voľného času . Skola si zachovala vážnosť vďaka jcdnoz· 
načncj o rientácii na vzde lávanie, zredukované na produkciu .. proff· 
kov". 

Prevláda názor, že v dôsledku toho zanedbala výchovu. Zdá sa však , 
že škola impregnovaná ideológiou vzde lávala iba odtiaľ-potiar , ale 
v každom prípade in t c n z i vn c vychová v a l a, a síce pod fa akéhosi 
princípu n ega tívn e j výchovy. Zbavovala mládež gruntu pod no· 
ham i - prirodzených predpokladov cvolí1cie vedomia a psychiky. Za· 
merala sa na produkciu robotov. 

Predpokladá sa, že cicfom tradičných konceptov školy bolo pestova
nic poslušnos ti ( A . Toner): pod zámienkou úcty k auto rite bola 
pestovaná neistota a strach pred fyzickou mocou. Socialistická škola 
nadviazala na túto časť tradície a doviedla ju k dokonalosti, t.j. ad ab· 
surdum. 

Druhou stránkou tohto procesu bolo (zdanlivo protirečivé) oslabova
nie spoločenskej prcstfžc pedagóga. Metódou pcrmancntn6ho brain· 
washingu (nczmyscln6 činnosti , školenia, previerky etc.) boli Tudia zba· 
vovanl sebais toty a v mnohých pripadoch aj sebaúcty: dostávali sa do 
rozporu s vlastnými zásadami, aj s dostupnými prvkami vedeckého či fi· 
lozofického poznania. T am . kde bolo potrebné slovo, bolo nainštalova
né mlčanie: priamosť ustupovala pred dvojtvárnosťou . 

Brain-washing, systematická indoktrinácia, permanentný stres- nic· 
len psychický, ale aj intelektuálny, sú na to, aby človeka doviedli k de· 
zindividualizácii a dcpc rsonalizácii. V oblasti školstva nemohlo ísť o ná· 
hodu , ani o vcdfajši produkt nejaké ho iného procesu. Výchovný proces 
sa uskutočňuje vo veľkej mie re na základe napodobňovania príkladov 
správania sa , myslenia . .. Spracovávanie" pedagóga bolo teda metódou 
.. spracovávania" mladej generácie. 

T o, čo sa napriek to mu stalo v novembri , je z hfadiska rcdukcionis· 
tickej paradigmy nepochopiteľné. Ako uvidíme , je novembrový feno
mén podstatným argumentom proti tejto- doteraz všemocnej paradig· 
mc. _ 

Ako sme konštatovali v úvode, kríza školy je súčasťou krízy spoloč· 
nosti. Nemôžeme sa tu zaoberať fcnomcnológiou mravnej krízy in ex· 
tcnso; obmedzi me sa iba na niekoľko orientačných bodov: 
- I;>c humanizácia intcrpersonálnych vzťahov : spočíva v dominancii 
tendencie .. mať" nad tendenciou .. byť" (E. Fromm); v dominancii ten· 
dcncie k istote- nad tendenciou k poznaniu (A . Maslow); v dominancii 
inštrumentálnych vzťahov nad nezlštným kontaktom , v dominancii agre· 
sivity a manipulácie nad kooperáciou a dialógom e tc. 
- Dehumanizácia poznania: rcn cxia rudského sveta v tzv. spoločen
ských vedách bola zinštitucionalizovaná , osobnostné koncepcie boli de 

1 facto zakázané; etika bola zredukovaná na psychologické aspekty 
(J . Popclová); ideologický svetonázor (tzv. vedecký svetonázor) zlikvi
doval filozofické povedomie spoločnosti ( M. Zigo); na o fi ciálne to lcro· 
va né náboženstvo bola uvale ná domáca vii z ba v kostoloch. kde sa Slovo 
Božie scvrklo na ré to riku a abstraktnú vieru : probl6m y umenia boli z rc· 
dukované na problémy esteti ky, chápanej no ta bene ako súčasť idcoló· 
gic, pojem tvorby sa stotožnil s produkciou a participácia na umelec· 
kých procesoch bola degradovaná bezostyšne na ko nzum (ani ll! nemal 
človek nárok byť niečím viac ako konzumentom, t. j. živočíchom) , čo 
sprevádzali deklamácie hesla .. človek, to znie hrdo") . 
- De humanizácia spoločenského bytia: rudský svet bol zredukovaný na 
svet - profanum. zmizli súradnice sakrá lneho priestoru a sakrá lneho ča· 
su - vita contcmplat iva. meditácia a celé nekonečné bohatstvo skúsc· 
ností a rcncxic z tejto oblasti ; utilitaristické preferovanie analytických 
funkcií mozgove j kôry (ľavej hemisféry) vrátane verbálneho myslenia 
zablo kovalo funkcie palcomozgu a pravej hcmisféry-spontancitu a kre· 
ativitu. \Chopnosť ko ncentrácie, intuitívneho celostného, syst6mového 
myslenia etc. podmieneného ncsprostrcdkovanou percepciou reality, 
najmä človeka: jedinec v sukrom i inštit(tcii a organizácií sa stal prvko m 
štatistických súborov, predmetom byrokratickej manipulácie. napokon 
v lágroch - od Oswienčim u cez .. Gulagy" po .. Jáchymovy"- číslom . ( .. . 
.. Ciovck - to znie ... ") 
- Dehumanizácia ~ko ly vyplývala z fakt u, že sa škola ocitla vo svete 
nie le n bez Tajomstva a Transccndcncic, ale aj bez dej in (dejiny bo li 
sprcparované, zredukované) a najmä bez tradície; zmizli fundame nty 
humanistiky, zmizli predpoklady pre rozvíjanie intuície. imaginácie 
a intelektu ; zmizli predpoklady pre zrod altruizmu, pre pre ko nanie pri· 
rodzen6ho egoizmu e tc. - pre d o zri c v an ic - približovanie sa k rud· 
skej podstate . 

5. 
Ume lecká škola sa ocitla v situácii, keď boli zničené predpoklady pre 

adekvátne fungovanie umenia: parale lne s profa náciou človeka, ľud· 
ského sveta, prírody e tc., došlo k proranácll umenia. Profánnc umenie 
je však contradictio in adiccto- nezmysel, hra slov odtrhnutých od By· 
tia. Paranoia. V kontexte orwcllovskcj ncwspeach sa táto paranoia , za. 
stre tá do teórie socialistického realizmu , stala z.1klado m tvorby a rcccp· 
cic umenia. 
- Dehumanizácia umenia spočívala v jeho ideologizácii . Ideologizácia 
jeho rencxic bola maskovaná .. odbornou" frazeológiou. V mene .. his
to rizmu", .. estetiky" č i .,axiológic" sa konali pogromy na autentické 
umenie; v mene .. obsažnosti" a .. angažovanosti" boli preferované fo r
malistické odvary umenia minulosti : v mene .. teórie odrazu" bolo ume· 
nic exkomunikované z kontextov súčasného sveta. Dominovala snaha 
urobiť z umenia o rnament mocenských š truktúr alebo limonádu pre 
zmanipulovaného pos lucháča . Otvorená alebo zakarnuOovaná diskri· 
minácia autentickej tvo rby sa konala v mene .. ľudovost i , triednosti , 
straníckosti". Pravda, ani pripady poslušnej tvorby, ani umenie minu
losti sa nestali ,.majetkom fudu": zabránili tomu hore uvedené faktory 
krízy. Napokon cicfom nebolo prchfhcnic vedomia poslucháča . Cicfom 
bola dczindividualizácia umelca. 

Tak ako v škole, a j v umení cicfom bo la redukcia človeka na .. kolies· 
ko v s troji": nadradeným cieľom bola redukcia spoločnosti -organizmu 
(živého. schopného autorcgulácie) na mechanizmus (mŕtvy. m anipulo
vateľný) . 

Tak ako v ~kole, aj v umeni bola uplatňovaná metóda brainwashin· 
gu: umelec vedel, že keď bude v súlade s tradiciou , t.j . s imperatívom 
autentickej tvorby- dostane sa do konOiktu s mocou a viec versa. 

V dôsledku sa z vcfkcj časti umenie stalo pscudoumcnic. filozofia
pseudofilozofiou, umenoveda - pscudovcdou . krit ika - pscudokriti· 
kou. 

Dospeli sme do stavu, v k torom n o rm o u sa s tala a nt i- krc a
t ivi ta . 

Je to výsledok pscudovýchovy a pscudokultúry. Totalitný sytfm 
a kultúra sensu strlcto sa navzájom nevylučujú. 

6. 
Ako vyplýva z už povedaného (viď kap. 3)- bolo naivné i ncbezpcč· 

né i nterpretovať krízu kultúry a jej subsys témov iba pod zorným uhlom 
posledných dvoch či štyroch clcsaťročf. V tomto naozaj krízovom obdo· 
bi došlo iba k vyhro teniu a kulminácii d lhodobých rozporov európskej 
kultúry, zaple tenej čfm ďalej tým viac do civi lizačných procesov. 

V dôsledku snáh adaptovať sa na tento svet , na zredukovaný makro
svet . of iciá ln a ku lt úra ne s plni la svo j e p os l a n ie . 

Nestala sa dominantou spoločenského bytia, nest ala sa regulátorom 
Civilizácie. To. čoho sme dnes svedkami , čomu .. nežne" hovorime eko· 
logick>' problém. je bujnenie, rakovina scnsu stricto na tele spoločen· 
ské ho o rganizmu. Žijeme- vegetujeme v akomsi marko-nádorc. 

Ako uvidíme - Kultúra totiž nevyriešila problém .. ego", problém 
transformácie prirqdzcného egoizmu a egocentrizmu na dynamický, ad 
infinitum o tvorený systém vedomia - mechanizmu schopného spontán· 
ne plniť autorcgulačnú funkciu aj v intenciách o rganizmov vyššieho ra· 
du . 

Oproti iným spoločenským fo rmáciám to ta litné systémy nielen ne
kontro lujú ambície .. človeka hovädného" (Bible kra lická), ale vytvára
jú práve pre tieto ambície optimálne podmienky. Viac: poskytujú im 
.. zosi lovačc" z oblasti štá tnej moci. Z hľadiska a ntropológie dochádza 
potom k involúcii ; demoralizácia je symptóm regresu. 

V dnešnej dobe- po prvej fáze .. Nežnej revo lúcie"- spoločnosť vide· 
ná pod zorným u nl om dia le ktiky .. Civilizácie" a ., Kultúry" sa zrazu ocit· 
la v extrémne ncrovnovážnom stave; jazykom syncrgctiky (teórie au
torcgulácic dynamických systé mov) v stave bifurkácie! Je v ňom šanca, 
že sa zrodí žclatcfný stav rovnováhy: šanca. a le nic isto ta. Mohlo by sa 
stať, že by sa systém .. Kultúra·• vrátil ne nápadne do rovnováhy starého 
t ypu, do akejsi nckro-rovnováhy. iba zastretej novou ideológiou. 

Nie len osoby, a le aj princfpy sa môžu prezentovať v .. novom kabá· 
te". A tak by sme mohl i zis t iť, že sice .. reálny socia lizmus" je preč, ale 
že stoji mc uprostred akejsi ,.reálnej demokracie". Mohli by sme zrazu 
zisti ť. že sme sice vyviazli z pasce soc-realizmu , ale že sme aj tak za 
mrežami (zlatými?) akéhosi business-realizmu ... 

Co robi ť, aby sa tak nestalo? čo robiť , aby sa náš .,návra t do Európy" 
nestal ďalšou rcdukcionistickou operáciou , ďal~ou fikciou. zdctcrmino
vanou rcdukcionistickým myslením? 

Dochádzame k jednoznačnému záveru: je nevyhnutné prekročiť hra· 
nice rcdukc ionistickcj pa radigmy. Krúč k riešeniu nakopcných problé· 
mov vidíme v kategóri i .. Ducha"- v r e ha b ilit ác ii Duch a. Je ne· 
vyhnutné .. odkliať" .. kultúru", vytrhnú( ju zo smrtiaceho objatia .. Civi
lizácie". vrátiť jej identitu . 

Chronická deštrukcia kultúry, výchovy, umenia je d6slcdkom elimi· 
nácic Ducha zo všetkých s fér spoloče nského bytia. Dialo sa to nielen 
pred našimi očami . ale často aj za našej účasti (niekedy až ncuveriterne 
ho rlivej). Aj v kultúre, aj v umeni. aj v škole dominovalo .. ego". 

Celý m akrosystém , d irigovaný touto živočíšnou inštanciou je možné 
(nu rozlúčku s rcdukcionizmom) zredukovať na nasledujúcu .,reťazovú 
reakciu": absencia Ducha (to zn. dominancia .. ego" ) spôsobila krízu 
výchovy; kríza výchovy je prfčinou krízy kultúry ; funkciou krízy kultú· 
ry je bujnenie civilizácie ; bujnenie civiliz.'lcie sa prejavilo ako ekologic· 
k ý problém. 

Summa sumarum: Ek o· probl é m je v podstate Ego-problém . 
Egocentrizmus je paralela geocentrizmu. Svet stoj i pred riešením .. pto
lcmajovského'' problému. Ide o .. kopernikovský zvrat" -o zrieknutie 
sa fikcií a zohľadnenie .. Toho, čo je". 
Nestačia kvantitativnc úpravy- .,kozmický" problém sa nedá vyrieši( 

.. kozmetikou". Ncstači jednoducho školu "odideologizovať". Nestači 
návrat ku schémam spred štyridsia tich rokov. Nestačí prosté prebera· 
nic cudzích vzorov. Je nevyhnutné osvoj i ť s i e lement y N ck l a s ic kej 
paradigmy - situovať problém y človeka a spoločnosti v pc r s p ck· 
t i ve Un i v c rza. Je potrebné prejsť od rcdukcionistických mentál· 
nych schém k m ysleniu univcrza listickému. Je potcrbná k oz mizácia 
ve d o mia . • 

Prvým predpoklado m je zohfadncnic aktuá lneho obrazu človeka. 
Nic je to tradične chápaný ho mo sapicns - homo sapiens je iba ideál , 
mé ta . Nic je to zrejme ani jeho negácia- ho mo dcmcns (E . Morin). 
K reálnej dialektike človeka nás približuje termín homo patiens 
(V. Frankl). K. Lorenz ju vyjadril slovami : ,.Sme na polceste medzi 
oeicou a človekom" . H. v. Dit furt h mal to isté na mysli, hovoriac: 
.. C iovck je bytosť medzi beštiou a anjelom". T . de C hardin hovoril 
o ceste medzi pólom mnohosti a .. bodo m Omega·' - pólom Jednoty, 
Ducha . 

.. Mravní krizc" signalizuje, že sme sa ocitli v gravitačnom po li .,beš· 
tie··. v blízko~ti .. pó lu mnohosti" . Z hľadiska spo menutej synergetlky 
(teórie. kto rá si ná rokuje univerzálnosť) je táto mnohosť d6sledkom 
absencie .. s fi ďalekého dosahu" (J . Krcmpaský}. Tradične hovo riac, ide 
o dôsledky absencie .. Ducha·· . 

7. 
V dôsledku absencie .. síl ďalekého dosahu" dochádza u jednotlivca 

k s tagnácii možné ho vývinu psychiky a vedomia; vývin sa zasekáva na 
úrovni prirodzeného človeka - .. hovädného človeka" Králickej Biblie. 
V istom momente prestáva postačoval .. primárna integrácia" ( K. Dab· 
row~ki) : na~t:ív;~ psychická dezintegrácia ; bežné je jej negatívne rozuz· 
l cnie v n.-ur6zc - absentujú mechanizmy .. sekundárnej integrácie", 
podmienenej intcriorizáciou obecných - univerzálnych kategórií. 

K analogickému involučnému procesu dochádza aj v spoločnost i , 
chápanej ako .. o rganizmus vyš~icho radu" (1. Prigogine); absencia .. sfl 
ďalekého dosahu" spôsobuje aj tu dezintegráciu, spoločenský organiz· 
mus degeneruje na úroveň konglomerá tu .. ego-častíC" (J. Krcmpaský) . 

V jedno m uj v druho m prípade ide o pôsobenie cntrópic. Absentujú 
ncgentropické procesy. 

Co to znamená? Bolo napisané: .. Duch je- čo oživuje" . Antika zdô
razMvala aspekt slobody: .. Spiritus Oat ubi vult". 

E . Schrôdingcr a vyslovil v tom zmysle. že .. duch" je tá sila, ktorá 
umožňuje človeku prekročiť hranice prirodzené ho dete rminizmu a ko
nať nezávisle od biologicky určených individuá lnych záujmov, v súlade 
so 1áujmami o rganizmu vyš~icho radu. 

T . de C ha rdin sa vyslovil v tom zmysle, že ,.duch" je .. fe nomén", 
a nic .. cpifcnom6n" či .. mc ta feno mén": je ho pôsobením vzniká .. zvlá~t· 
ne napätie vedomia", vyplývajúce z obecne 1-áviiznej evidencie univer· 
zálnych , t. j . nadhistorických a nadindividuálnych invariantov r~dskej 
existencie (archetypy. obrazy a ~trukt úry mýtov, náboženské tdey
normy v podobe podobenstiev, obrazov, symbolov, idei e tc.) . 

Vo všetkých prfpadoch ide o jedno: o p rekračovanic š trukt ú· 
r y .. c go .. , o oslobodzovanie sa od štruktúry .. persony" a od obmedze· 
nl vyplývajúcich z nadvlády racionalizmu. . 

Dochádzame ku kardinálnej o tázke: čo m6že túto transcendcnctu za. 
bczpcčiť? Odpoveď znie : k u l t ú r a s c n s u s tr i c to. Kultúra za ko tve· 
ná v tr ad 1 ci i. Ona je zdrojom .. síl ďalekého dosahu" v systéme spo· 
ločnosti aj v systéme individuálnej psychiky. Iba ona , zhrňujúca v ~or
mách správania sa, prcvercných histó riou ľudského druhu a snáď aJ cc· 
lej Prfrody- .. Princípu života'·- je kompetentná pôsobiť ako regulátor 
individuálneho aj spoločenského bytia. Súčasná kríza je zrejme dôsled
kom toho, kultúra sensu stricto ustúpila pod náporom novodobého ra
cionalizmu. pred aroganciou ľudského .. ra tio". Nejde teraz o nasto lenie 
aké hosi .. iracionalizmu" . Naopak: ide o uplatne nie r o zumu vyšši e · 
h o rad u , zakotveného v normách Tradície. 8 

Pokračovanie v nasledujúcom člsle 



"Budeme podporovať slabšieho'' 
Dlkoattale z l. str. 
bli&j návšteve Viedne ukáže ako smiešny. 
Ale keby sa tieto projekty rea lizovali pro
stredníctvom domácej štátnej o rgan izácie. 
aaprlklad OPUSu, mohla SF ako inštitúcia 
v rámci redistribúcie z ískať devfzov~ pro
striedky na nákup nástro jov. Tento problé m, 
mimochodom , veľmi poškodil dobr~ meno 
SF. Na prvý pohľad sa síce zdá, že sa nahrá
valovela -okrcm SF nahrávali aj iné telesá
ale \~tky tieto nahrávky, ktor~ sa lacno rea
lizovali, sa aj lacno umiestr)ovali na zahranič
aých trhoch. S týmto problé mo m by sa mala 
zaoberať predovšetkým Slovenská filharmó
nia-l. j. vyriešiť si vzťah medzi o rgan izáciou 
1 jej členmi. Vzťahy k zahraničiu treba posu
dzovať na pozadí celkového ne normálneho 
SII\'U našich ekonomických nástrojov, kde 
ceny. mzdy a ku rzy nic sú reálne . V tejto si
IUAcii sa žiada väčší zmysel pre ochranu ná
rodných záujmov od inštitúcií zaobe rajúcich 
sa zahraničným obchodom . Zdanlivý devízo
vý príjem vytvára nebezpečenstvo výpredaja 
umeleckého potenciálu , ktorý má predpokla
dy na vyššie o hodno tenie , než za vekslácke 
prepočty . 

Ďalš í problém je budúcnosť štátne ho prí
spevku. Možno je pre hnané tvrdiť. že dotácia 
bude aj naďalej v rovnakej výške ako doteraz 
-je skôr pravdepodobné, že bude o niečo 
skromnejšia. Nechcem tým povedať, že by sa 
mala podstatne krátiť, zatiaľ - pre ro k 1990 
ku kráteniu nedošlo . A le treba prepdokla
dať. že v budúcnosti sa bude očakávať na jed
nej strane hospodárnejšie zaobchádzanie 
s týmito dotáciami , t. j . bude sa požadovať 

úspora nákladov , A a druhej strane zvyšova
nie vlastných príjmov, ktoré p ri kompenzácii 
nákladov zname najú zníženie do tácie. For
my sú rôzne: SF sa môže uchádzai o agentáž
nu činnosť, prfpadnc môže vydávať hudobné 
publikácie - proste nové podmienky nikomu 
nebránia upriami ť pozornosť aj na činnosť 
v hospodárskej oblasti. Pravda, nebolo 
by správne očakávať, aby sa SF prednostne 
zaujímala o ko runy a nie o umenie. Keď to to 
spomínam, chcem tým jej hlavnú úlohu pod
čiarknuť . pretože dnes už kaldý vie , že i laic
ká verejnosť sa na koncertoch stretáva s úna
vou hráčov. 

Vrát'me sa však k otázke hudobného vyda
n ttl'stva ... 

- OPUS od samého začiatku budoval spo
mínanú podvojnú činnosť (gramofónová spo
ločnosť + vydavateľstvo hudobnej literatú
ry) preto , lebo sa ukazovalo, že symbióza 
týchto dvoch činností podľa vzoru Suprapho
nu má svoju eko nomickú a logickú väzbu . 
Vo vydavateľstve OPUS tržbby z predaja 
gramoplatní predstavujú asi 97 % a len 3 % 
predstavujú tržby za hudobné publikácie . Ak 
je ročný zisk z vydávania gra moplatn í okolo 
IO mil. Kčs, potom asi 2 mil. Kčs ic strata 
z vydávania hudobných publikácií. Ciže tre
ba povedať, že samo t atn~ vydava tefstvo hu
dobnín a kníh o hudbe by bolo s t ratov~ a na 
túto činnosť by musel štát doplácať. Možno 
v minulosti by ten prechod ( ro zdelenie, osa
mostatnenie dvoch odvetví) nebol býval taký 
bolestivý. Dnes mysl ieť na vytvorenie vyda
vatdstva so strato u je úplne nelogick~. Pre to 
sa domnievam, že keď to tak bolo doteraz 
pritom treba analyzovať , či edičná činnosť 
v oblasti hudobnín a kníh bola primeraná po
trebám - treba na túto prax nadviazať . 

V OPUSe sa vytvárajú dobré podmienky na 
to, aby sa vnútropodniková dotácia znižova
la, najmä v dôsledku toho, že tu majú vlastnú 
tlačiareň, ktorá umožní , aby hudobniny vy
chádzali pružne a lacnejšie ako doteraz. keď 
bol podnik závislý od podnikov polygrafické
ho priemyslu. Podra mojej mienky je terajší 
stav optimálny. 
- Co očakáva Slovenskú hudobnú úniu , ná
stupnú organ izáciu - resp. jednu z nástup
ných organizácii bývalého ZSSKU, na ktorej 
ldresu zasiela MK SR dotáciu zo ~tátneho roz
počtu? SHÚ spolu so všetkými spolkami, 
združeniami, ktoré už vznikli alebo e~te 
vzniknú na pôde hudby, sa má o tento bali k 
pet\azi partnersky podeliť. Je oprávnená oba
va, že sa týmto spôsobom spomínaný balík 
natoľko rozdrobí, že úžitok nakoniec bude 
minimálny pre všetkých záujemcov. MK ne
ustále zdôrazňuje, že nehodlá r iad iaco zasa
hovať do kultúry. Na d ruhej strane evidentne 
známy fakt prevahy spoločenského dosahu 
a komerčnej efektivnosti populárnej hudby 
vzbudzuje ďalš iu obavu, že totiž populá rna 
budba pohli i hudbu vážnu, ktorá je na dotá
ciu odkázaná. Ak sa MK d ištancuje od akých
kofvek riadiacich zásahov, azda by malo a rti
kulovať kultúrnopolitické ciele, základné 
prlncipy a preferencie hodnotového charakte
ru. Ako vid ite v zrkadle týchto úvah budúci 
osud hudby na Slovensku? 

- Doteraz bolo 5 umeleckých zväzov, dnes 
ich je viac ako 20 . Pokiaľ ide o obl asť hudby, 
platí pre ostatné ume lecké o blasti , že sa mu
sia so svoj imi novovzniknutými partnerskými 
združeniami dohodnúť. V tejto fáze nechce
mc robiť arbitra . Predpokladáme , že všetky 

spo lky a združenia by mali predložiť MK SR 
dohodu o rozde le ní príspevku , ktorý doteraz 
MK poskytovalo ZSSKU . V prfpade, že sa 
nedohodnú , bude musieť MK rozhodnúť sa
mo. hoci by sme to ne radi robil i. Môj osobný 
názor je ta ký. že štát bude musieť podporil' 
slabšieho. 1. j . vážnu hudbu. pôvodnú slo
venskú hudbu. pretože po pulá rna hudba ne
bude potrebovať dotáciu . J ej príjmy. ktoré 
budú plynúi autoro m a in terpretom z autor
ského zväzu , budú dostatočn~ na pokrytie ich 
po trieb. 

Ked y sa rozhodne o zriadeni Fondu kultú
ry? 

- Záko n o kultúrnom fonde má MK pre
dloži ť vláde SR a vláda Slovenske j ná rodnej 
rade v máji 1. r. Fo nd je štátny účelový maje
tok . určený na financovanie rozvoja ku lt úry 
vo všetkých jej oblastiach. Mal by sa zriadiť 

pri MK SR ako Ústredný fond a pri ok res
ných NV ako regio nálny fond . Z droje do ne
ho budú plynúť zo štátneho rozpočtu . z odvo
dov zo zisku štátnych podnikov v oblasti kul
túry - aby to, čo sa vytvorí v kultúre, sa do 
inej aj vrátilo (zisky vydavaterstva OPUS. 

knižných vydavateľstiev a pod .), ďalej sem 
majú p lynú l' aj dane zo ziskov zo súkro mných 
podnikaní v oblasti kultúry (prfpadne súk
romné vydavateľstvá. umelecké agentúry 
a pod.). Oalcj predpo kladáme aj dobrovoľné 
príspevky od podnikov z Fondu kultúrnych 
a sociálnych po trieb. dobrovoľné prfspcvky 
d ružstiev a ako nóvum u nás systém sponzo
rov, t.j . dobrovoľné príspevky podni kov. or
ganizácií mimo oblasti kultúry. pričom tento 
prfspcvok by mal byť odpočítateľnou polož
ko u odvodu zo zisku. T akto dôjde k stimulo
vaniu kultúrneho a ume leckého spo nzorova
nia . 

Vyslovujú sa obavy, že schopnost' a lebo 
ochota sponzorovať zo strany podnikov je 
hudbou ďalekej budúcnosti, veď najprv tieto 
podniky musia prosperovať , aby moh\i byť 
veľkorysé. Ďalej: tým sa stáva azda bezpred
metnou požiadavka, neraz vyslovená v hu
dobnej sfére , že príjmy, ktoré plynú z hudob
nej činhosti , by sa mali priamo vrátil' do hu
dobnej oblasti. 

- Súhlasím , že podpora sponzora je závi
slá od jeho dobrej finančnej situácie . Mám za 
to. že aj na Slovensku budú zanedlho prospe
rujúce podniky, nemusia to byi le n štátne 
podniky. Avšak ochota prispieť na kultúru 
predpokladá nie len dostatok zdrojov. ale aj 
vedo mie , že bez kultúry a umenia, bez e tic
kých a morálnych vlastností ne môže byť ani 
výborný podnik úspešný. Pokiaľ ide o príj my 
z hudobnej oblasti , je doteraz prax taká . pre 
príslušné odvody ho podárskych o rgan izáci í 
plynú do štátneho rozpočtu (daň z obratu , 
odvod zo zisku) a odtia l' cez rozpočet MK SR 
na jednotlivé kultúrne organizácie. Treba 
podotknúť, že predstavujú asi len 20% dotá
cie. 

Dá sa tento pomer špecifikovať pre oblast' 
hudby osobitne? Veď vieme, že SO% prlj rnov 
SOZA sa odvád za, obrovské sumy odvádza 
O PUS i Slovart zo zahraničnej spolupráce na
šich umelcov. 

- Bo lo by to možné , ale azda nic presné, 
lebo nemáme od vetvové členenie. Jedno
značne však možno tvrdiť , že prfjmy z hu
dobnej oblasti nie sú vyššie ako do tácia - na
opak . 

Možno kvantifikoval' pomer celkových štát
nych dotácii do jednotlivých umeleckých ob
lasti? Ak nie, aspoň do jednotlivých bývalých 
umeleckých zväzov? 

- Celkové dotácie do tej-ktorej oblasti vy-

čís l iť by bolo t'a8 ic. nic je však probl~m vyčí
sliť príspevky na jedno tlivé býva lé 7väzy: 
zväz spisovate ľov dostával na prevádzku 
11 .500.000 Kč , zväz sk ladateľov 8.260.000 
Kčs. zväz výtvarníkov 6.390.000 Kč~. zviiz 
d ramat ických umelcov 4,560.000 Kčs, lViiL 

knihovníkov 600.000 Kčs. zviiz arch itektov 
5.300.000 Kčs (údaje sú z roku 1989). 

Vráfme sa k fondom: ak sa zru ia terajšie 
umelecké fondy, kto bude \ ykonávat' ich ob
siahlu a záslužní• činnost"! 

- Zat,iaľ sa o zrušení umeleckých fondov 
na MK SR neuvažuje . Sú v~ak snahy zjedno
til' zdaňovanie zisku o rganilácií a súkrom
ných podnikate ľov. ako aj prfjmy fyzických 
osôb z pracovn~ho pomeru a z umeleckej 
č i nnosti . Ak sa v to mto zmysle zmení dote raz 
pla tn ý auto rský zákon , zru~ia ~a umelecké 
fondy, ktoré vďaka nemu exi tovali . Kedy to 
bude. nevieme. ani akým spôsobom to má 
prebiehať. J e však aj pravdou . že užívatelia 
fo ndov by si mali preve ri l' svoju čin nost' . naj
n'lä ich výdavkovú oblast'. či náklady sa vydá
vajú naozaj len v prípade potreby. Nic je ta
jomstvo. že SHF mal začiatkom 60-tych ro-

kov 5-6 zamestnancov. dnes niekoľko desia
to k. 

J>odstatne sa rozšírila činnost'. 

- Predsa by bolo potrebné preskí1mat'. či 
nárast pracovníkov je priamo (amerný lvýšc
nej činnosti. alebo či nebujnie administratí
va. Vo všetkých fondoch. 1. j . aj v hudob
no m. bude všeobecný tlak na lf1 ižovanic ná
kladov a zvyšovanie výno~ov. V te jto ~úvi 
slosti treba povedať. že mnohé kultúrne fon
dy spravujú domovy - SHF v Dolnej Krupe j . 
Doteraz to prebiehalo tak . že vlast níko m bol 
štát (SNM). investorom býva lý ZSSKU 
(dnes SH Ú). správco m a užívateľom Sll r . 
Týmto spôsobom sa zabezpeči la rekonštruk
cia núrotlncj kultúrnej pamiatky i to . aby ~lú
žil a členom umeleckého 7v;i7u. Ak ~i otlmy-

límc výdavky na rckon~trukciu pamiatkové
ho objekt u . bude nás zaujímať. aké ~ú pre
vádzkové výnosy tohto zariadenia . Zisiuj c
rnc. že je tam výrazná strata . Aj nad týmto sa 
musia č le novia zamýšľal: či má slúžii iba čle

no m jedno tlivých spolkov a združení a či ho 
neponúknui napríklad aj niektorej cestovnej 
kance lárii. rc~p. miestne mu obyvateľstvu pre 
ku ltúrne a sl{lvnostné prílc7 itosti. či primera
ne nezvýšil cenu a pod. Je to vec správcu 
a u7ívatcfa. aby sa so s tratou vyrovr)ali. Je to 
vSak len čast' problému. Možno sa bude treba 
zamyslici nad o tázkou propagácie SI IF. či 
ex istuje spä tná väzba o jej úč i nnosti . 

Domnievam sa , že v oblasti kultúry sa ná
vratnost' nedá vždy priamo vyčíslil'. lnvesti
cia, resp. jej návratnost' môže byt' veľmi d lho
dobá. Čo isto nezna mená, že netreba usiloval' 
o jej účelnost'. Ale propagácia domácej kultú
ry a umenia má byt' zvrchovaným záujmom 
~lát u. - Ak v~ak hovoríme o ~tát nom záujme, 
chcem sa dotknú!' aj inej, veľmi dôležitej časti 
nášho kultúrneho života - koncertného života 
mimo centier s vybudovanými inštit úcia mi 
a š truktúrami na to určenými. Vďaka dotá
ciám Slovko ncertu sa na Slovensku po dlhé 
desafročia krvopotne, na vzdory všetkým 
prekážkam vybudovala pomerne dobre fun
gujúca s iet' koncertných usporiadatel'ov , kto
ri až do menších obcí zabezpečujú pravidelný 
koncertný život v oblas ti vážnej hudby na veľ
mi slušnej ú rovni . Význam tejto činnost i , 

i keď j ej dosah nie je masový, je nedoceniteľ
ný. Teraz však hrozí náhly koniec, pretože -
ako počul' - Slovkoncert nebude patrične do
tovaný štátom a kult úrne oddelenia národ
ných výborov n ie sú zatial' žiadnou zárukou 

pre finančné a organ izačne 7..abezpečenie tejto 
činnosti. 

- Bola by to. pravda . vcl'k;í chyba a nebol 
by to úspech. aj J.. cby ~mc to prclcnttwali 
v donomick)·ch katcgómich. ll udobn~ íinlt 
na Sloven~ku ne treba iba udr.lat. all: i ďaleJ 
rotvíjat. J e v~ak pravda . že Slovkoncert ne
bude môci - ako dotcral - ln:íšať )tratu 
z týchto podujatí Tomuto úče lu by mal \h:alit' 
aj spomínaný kultúrny fond v regió noch . 
Pravda . kultúrnu politiku mhaa J..onJ..rétni fu
dia - preto bude veľmi záleía t na tom. aby 
~mc v regiónoch mali kulturnych l'udí, J..torí 
pochopia . že hudba. to nic je len diskotéka 
alebo dychovJ..a. ale aj \'álna hudba. J..toní "l 
sama neu.liví. 

Zaujíma ma aj problém hudobných časopi
sov. Zatial' existuje na Sloven~ku jeden- Hu
dobný život -, pretože Slovenská hudba bola 
v rámci norma lizácie v roku 1972 zru ená. Jej 
obnovenie je jednou zo životne dôležitých po
rieh slovenskej hudobnej kultúry (stačí po. 
rovnal' počet literárnych časopisov alebo roz
sah a polygrafickú úrove11 výtvarného časopi
su). Má takýto sen šancu na ~plnenie? 

- l ~tcle. ak nebude takyto časopb stnllo
vý. resp. ak ~a nájde donátor. Stát - MK SR 
- však prispie ! ncmô.lo . leda ak vo forme 
štartovacej. ale núvratncj . podpory. MK 
v budúcno\li v~ak nechce tr\'at na vopred ur
čených účelových dotúcaach 1 prostricdJ..ov 
umeleckých fondov. Je úlohou spoJcn)ch s íl 
v~etkých spolkov a zdru.lcní . aby predloži li 
woj program činnosti s \ lastnvm finančn) m 
phínom. ktorý hudc Mk rc~pcktovat 

Posledná otázka: hudobná kultúra sa for
muje, skvalit•·mje aj vd'aka tomu. koľko in
formácií sme schopní do\ ie'f zo zahraničia. 
Myslím na Z\'ukoH! no,iče, nulové materialy, 
na odbornú i populárnu literatúru o hudl>e. 
V na~ich predajniach možno prakticky kúpil' 
iba to, čo sa vyprodukuje na Slovensku, pri
padne v čechách. A to je, žial', smie ne málo. 
N~i hudobníci hrajú zo xeroxovaných nôt, 
zaujímavé na hrávk) putujú l ruky do ruky, 
prchrávajú sa na pá~k) ... To nesvedčí o kul
ttlrnosti krujiny. Aké ~ú perspektívy? Stojí to 
devízy ... 

emožno po\ cda t. íc ~a nič netlovicLio. 
Vo vydavateľ~tve OPUS'" ročne v priemere 
kúpilo IO licencii na gramoplat nc, l toho 3 -
4 tituly z oblaqi v<ižncj hudby. Okrem to ho 
niekolko titulov vychádza lo z prekladovej li 
teratúry v knižnej rcdaJ..c11 . Nákup zahranič-

. ných titulov treba hrad it' devízami. OPUS vy
v{ažal prcdov~c tkým vážnu hudbu . dováža l 
však hud bu populárnu . Z ekonomických dô
vodov: z dovezených titulov vážnej hudby sa 
predalo 5-6 tisíc exemplárov. z populárneho 
titulu aj 100 000. To sa. pravda. prejavilo 
v prfjmoch vydavateľstva . Pokiaľ ide o vý
voz , bo l väčší počet titulov a malý počet vý
liskov. Keďže príjmy plynú l počtu výliskov, 
neboli v tomto prípade príliš vysok~ . 

Dovoz kultúry je otázka devízových pro
stried kov. 
Rovnaký probl~m je s dovozom lekárskej či 
technickej literatúry. Ak si uvcdomamc. že 
techn ická literatúra prispeje k technickému 
rolvoju štátu a technický rozvoj by nám vy
tvoril väčšie zdroje pre vývoz a tým spatnc 
pre dovoz, potom by mal \tá t v prvom rade 
preferovať túto oblasť. Kým nc pominú ano
málie cien a dcvílových kurzov. ne môže sa 
situácia výrazne zlepšiť . A to je perspektíva 
dlhodobejšia ... 

Pripravila: ALZBETA RAJTEROVA 



Skice k dielu Jozefa Sixtu 
Stoicheia 
"Hudobná forma je tjsledkom logickej dis
kusie hudobných materiálo"... 

(Igor Strat'inskij) 
Od počiatkov hudobno teoretickej reflexie 

sa polarizujú dva prístupy k hudobnému ma
teriálu. Prvý, pytagorovský, sa vyznačuj e ab
solutizáciou vzťahových determinánt maté rie 
{čísel ná hodno ta vzťahu) , druhý, a ristoxe
novský, akceptuje reálne pôsobenie výsled
n ice, má empirický charakte r. Pytagorovský 
postoj vymedzuje abstraktnosť , kvantitatív
na špekulácia, konte mplácia, a ristoxenovský 
posto j postuluje cmpirickosť , kvalitatívnu 
dištinktívnosť, pragmatívnosť . Oba póly pre
nikajú celými dejinami vzťahu hudobné ho my
sle nia k mate ri i. V 20. s toročí sa tiež spomína 
protiklad konštruktívne j a senzuálnej hodno
ty (poľská teória sonoristiky, P. Fa ltin) , ino
kedy protik lad kvalitatívne difere ncovaných 
psychických impulzov a vyjadrenia čísel ných 
závislostí (Lutoslawski) . Lutoslawsk i je aj 
autorom nasledujúceho postrehu: .. Sú dva 
typy ľudského reagovania na zvuk . Pre pred
staviteľov jedného z nich napr. čis tá kvinta 
predstavuje voči tritónu celkom odlišnú kva
litu , kým pre d ruhých (serialisti) ide skô r 
o kvantitatívny rozdiel počtu poltó nov, kto ré 
sú medzi týmito intervalmi". Oscilácia oboch 
prístupov tvorí jednu z nití hudobných dejín. 
Kým druhá viedenská škola v sna he rozbi ť 
to nálnu príťažlivosť likvidovala intervalovú 
kvalitu a nahradila ju kvantitou , čo v koneč
nom dôsledku viedlo k ni velizácii harmo nic
kého pohybu, opozično-komplementárne 

iniciat ívy (Bartók , Hindemi th , Varcse, Mes
siaen , Lutoslawski) akceptujú ako základný 
element kvalitu interva lu. Východiskom 
tvorby J . Sixtu je od počiatku práve spomí
naný kvalitatívny aspekt hudobnej matérie . 
Hoci prijal konštruktívne východiská späté 
s dedičstvom druhej viede nskej školy (seria
lizácia materiálu , operačná manipulácia so 
základovým materiá lom , polyfonizácia fak
túry). ntkdy neakceptoval nahradenie inter
valovej kvality kvant itou . Naopak, interva lo
vá kvalita pre neho znamená zá kladný kon
štruktívny element hudobnej p roccsovosti . 
V jadre jeho ko m pozičného myslenia j e teda 
ono spomínané a ristoxenovské východ isko . 
Fázovanie hudobného priebehu na základe 
difere ncovania intervalových a výsledn ico
vých harmonických kvalít ho zbližuj e s tvor
bou W . Lutoslawského; spoločným výcho
diskom o boch je aj akceptácia tempe rovane j 
dvanásťtonovo ti ako mate riálovej bázy. 
Konštrukčné východisko intervalovej kvality 
a serializácia kompozičných o perácií mu ako 
jednému z nemno hých tvorcov našej doby 
umožnili vytvoriť v skladbe harmonick5' us
me rnený pohyb bez rezignácie na najnovšie 
výdobytky kompozičného j azyka. Tu možno 
hovoriť o dialektickej negácii webernovské
ho kompozičného dedičstva . Vďaka to mu sa 
Sixta už v svojich začiatkoch vyho l slepej 
uličke nivelizované ho harmonického mate
riálu , kto rá je dnes už zrejmá všetkým tým , 
kto rí evolúciu hudobného jazyka chápali ako 
rozširovanie kombinatorických možností zá
kladné ho materiálu. 

Gnómon 
"Vmenfm niečo nazft'ame preto, lebo nás 
t'iate a ddf" okoních St'ojiml prat'idlami." 
(F. M. A. Casslodoros: De artibus et dlscip/i
nis 1/berallum arlium, út'od) 

Cassiodorus v 6. storočí presadil do pôdy 
kultúry európske ho stredoveku systém s ied
mich slobodných umení sformovaný v anti
ke. Ak sa veda zaoberala poznaním, úlohou 
umenia bolo podľa neho tvoriť veci. U menie 
teda implikuje existenciu pravidiel (arctare 
= viazať) a jeho podstat a spočíva v činnosti 
riadenej no rmami. Sevilský arcibiskup Izidor 
v svoj ich Etymológiách (7 . st.) diferencuje 
vedu a umenie podo bne- vede pripisuje jed
noznačnosť, umeniu mnohosť rezultátov, 
kto rá musí byť riadená normou (gr. gnó
mo n). Možno povedať , že celý vývoj európ
skej hudby p rebieha v oscilácii kanonizácie 
a dekanonizácie normatívnych systémov. 
Osový význa m normy ako či niteľa riadiaceho 
tvori vý proces je zre jmý aj v diele o boch po
lárnych osobností hudby 20. storočia -
Schô nberga a Stravinského. Histo rizmus 
u oboch vyviera z akce ptácie Cassiodorovho 
postulátu . Snaha o vytvorenie systému vrst
venia mnohých ume leckých noriem zreťazc
ných v čase a vrstve ných v synchrónnych 
priebehoch sa stala ume leckým ideálom 
umelcov smerujúcich k zhutneniu a spreten
ciózneniu hudobné ho artefaktu . Te nto ume
lecký ideál vzniká v európskej hudbe paralel
ne s výstavbou p rvých gotických kated rál 
v diele Leooina , pokračuje v polyfonických 
motetách ars novy (Vitry, Machaut) , je zre
tefný vo vrcholných d ie lach re nesancie a ba
roka (Ockeghe move a Obrechtove omše , 
Mo nteve rdi ho Nešpory. klávesové variácie 
anglických virginalistov, Bachovo Umenie 
fúgy atď. ). Jeho hlavným pro tagonisto m 
v umení 20 . storočia sa stal Anto n Webern. 

Polygnómickosť je zák ladnou črtou kompo
zičného mysle nia J. Sixtu. Na každý ko n
štrukčný prvok je ho skl adieb sa p remieta vi a
cero systé mov ko nštruktívnych súvzťažností 
a pretencióznosť kompozičných operácií spo
číva v harmonickej synchronizácii rôznych 
gnó mických operačných postupov, kto rá má 
vytvoriť systém navzájom sa nevylučujúcich . 
ale podmieňujúcich štruktúrnych zákonitos-

"Čistá hudba ti nenadát'a ••• " 
(Louis Zukofsk:y) 

chodísk, ktorá je spojená s neustále bohat
šou výsledno u vzťahovosťou. Hľadan ie stále 
nových podôb riešenia vzťahu jednoty 
v mno hosti s ackentovan ím oboch zložiek 
tvorí hrubé načrtnutie jedno tlivých poschodí 
Sixtovho kompozičného sveta. Celé dielo sa 
tak stáva variáciou vlastnej témy, ktorej stá le 
abstraktnejšie a zároveň komplexnejšie re
zult áty prinášajú novú bohatosť hudobnej 

VLADIMÍR GODÁR 

\ ti~:hto dňo~:h \<l doií\a 'mjil:h pät'dt•,iatin 'lm~:n .. ki 'kladatd .JcudSi,ta . 
.Jeho \jnllnt• indhicluálne dielo neMít•t• pečat· o..c1bnostnej umelt•~:kt•j kmt~:ep
dt• :1 Hdtolm~ho lilnamu polllačuje našu kulltíru ui takmt•r tridsat' rokm. 
Okn·m jedine.i prenik:nej anali1~ J. llatríka ( h~n~:hrcínia) U\~:n·jnenej, Slo
\en,kej hudbe a prí,lušnid• kapitol dmch nepublikmani~:h k:mdidátsk~~:h 
pníc nebolo do,ial'' našej hudobnej 'Pi,be renektman~. l : mele~: ká problt•nt:t
tika. kloní ob,ahujt• jeho 2S do,i:al· dokončeni~:h diel. jt• mimoriadne bohatá 
a twrí ne,~l-t·rpatdni prt•dmt•t pre monograli~:k~ 'pra~:manie. '\a,ledujú~:c 
riadk~ ne~:h MÍ ~:háp:tn~ ako mali poku' o 'platt•nie dlhu, ktorj má umel~:cko
_,edná rent•,ia wči 'inimočn~mu monolitu dida nášho \ari naj .. kromnt•jšit•ho 
hudohn~ho umelca. 

tí. Te nto náročný spôsob kompozičného my
slenia vyrastá z tradícií vrcholných období 
horizontálne a ve rtiká lne menzúrovanej po
lyfó nie, jeho elementárnym príkladom je ká
non, ktorý j e v Sixtovej tvo rbe zastúpený aj 
ako základný konštruktívny princíp (Só lo 
pre k lavír. Punctum contra punctum) i ako 
č iastkový fo rmo tvorný prvok. Premietnut ie 
onej ko mplexnej štruktúry na kladobnú jed
no tlivinu a vrastenie o nej jednotky do sk la
dobného celku sú pólmi kompozičnej dialek
ti ky tvorby skladobnej procesualit y i ťažis
ko m práce auto rskej dielne. čo vidno v diele 
A . Weberna i J . Sixtu. Specifický pro blé m 
však tvorí splnenie postulátov ko nštruktív
nych no rie m a ich zladenie s požiadavkami 
apercepcie hudobných procesov. ktoré sa vy
kryštalizovali v tradíciách tvorby euró pskej 
hudby. 
Avšak , kým Webern rezignoval z širš ích 
plôch. lebo jeho štruktu rálne myslenie bolo 
riadené sériou s redukovanými interva lmi 
v ne hierarchizovanej podobe , J . Sixta sa 
podujíma k tvo rbe širších kompozičných 
plôch, pfc tože jeho systém serializácie hu
dobného materiálu pozná kvalit:Jt ívnu hie
rarch iu základných intervalových elementov. 
po mocou ktorej o rganizuje fázovanie hudob
né ho procesu. Inte rvalová kva lita je pre ne
ho teda základným východiskom tvorby p ro
cesových fáz. Akceptácia intervalovej kvality 
Sixtovi umožnila prekonať dilemu serializmu 
vzťahujúcu sa na fázovanie jedno tlivých pro
cesových kvalít. G nó mo n procesuality však 
náročnosť kompozičnej práce neufahčuje, 
ale multiplikuje (hoci zdanlivo uľahčuje 
apercepciu) . Dešifrácia polygnómickosti 
kompozičné ho procesu J . S ix tu je teda kľú
čom k autorovej d ielni a jediným možným 
prie nikom k aute ntickej bohatosti hudob
ných vzťa hov. 

Res facla 
" Res facla idem est quod cantus composi
tus." 
(Johannes Tinctoris: Terminorom musicae 
difflnltorium) 
Historickým výdobytko m európ kej hudob
nej kult úry je hudobné die lo, odolávaj úce 
plynutiu času vo fixovanej podobe. Fixácia 
hudo bné ho artefaktu priniesla aj ko ncept 
kompozičnej ~truktúry. kto rej hlavným zna
ko m je prc te ncióznosi. Táto fixná podoba 
diela je však v konečnom dôsledku zodpo
vedná aj za vedo mé kreovanie životnej tvori
vej cesty auto ra. kto rý vychádza to svojej 
v dielach fixovanej minulosti a ohliadajúc sa 
spiiť si vytyčuj e nové úlohy. Takúto tvor ivú 
ni i môžeme näj sť aj v diele J . Sixtu. Evolúcia 
jeho diela tvorí cyklizovanú ~pirälu . ktorej 
jedno tlivé kruhy prinä~ajú novú sústavu 
štru kturálnych ri c~en í ~tarš ích problé mov na 
vyššej úrovni (1. 1959- 1960; ll. 1961- 1964; 
III. 1965-1971); IV. 1972-1979; V. 1980-
- 1990). Jednotlivé cykly zahŕňajú problema
tiku tvorby skladobného poroccsu (jcdnočas
ťového či cyklického) po mocou ~óli~ tické ho. 

komo rné ho a orchestrá lneho média . Cykly 
špirály odlišuje úroveň vzťahu redukcie a bo
hatosti riešení. Celkovou tendenciou je po
stupná abstraktizácia kompozičných výcho
dísk od determinán t štýlu a tradície. postup
né začlenen ie výdobytkov súčasnosti (prvky 
aleato riky od r . 1965). riešenie proccsualit y 
v rámci cyklickej koncepcie. či v rämci ne
sko rších komprimovaných dramatických 
koncepci!. Tvorivú cestu presvetluje neustá
le sa stupr1ujúca redukcia materiálových vý-

vzťahovosti . I v te jto črte možno vidieť para
lelu s kompozičnou cestou Antona Weberna. 

Pulcohrltudo 
"Estetický dojem prameni prát·e z jednoty 
spoju)úeej poriadok I troktúry a poriadok 
udalosti, jednoty stanot·enej mú tri t'ecl stm· 
renej élot·ekom, teda t'irluálne l dlrákom, 
ktorý prostrednfctvom umeleckého diela od
hal'u)e jej možnosti." 

(Claude Lét'i.Strauss: Dlmké myslenie) 
Antické mysle nie chápalo krásu (kalón) 
v zmyslových aj v intelektuálnych dime n
ziách - viditel'ná krása niesla po me novanie· 
symetria. počuteľná krása sa nazývala har
mónia. Koncept krásy preniká do myslenia 
práve na zák lade akust ických číse lných vý
skumov. Pod l'a Bocth ia je krása súmernos
ťou častf (mcmbro rum commensuratio). Ce
lé novodobé dej iny myslenia o umcnf sú po
stupným zrc lati vizova ným významu ko ncep
tu krásy a jeho postupným nahrádza ním iný
mi ideálmi (kúzlo. vznešenosť. pravdi
vo ť ... ). Ak si však uvedomíme onú pôvodnú 
ne rozlučnú dualitu zmyslovej a intelektuál
nej reakcie . či onú Lévi-Straussom spomínanú 
jednotu poriadku štruktúry a poriadku uda
losti, môžeme kon~tatOvai. že antický ideál 
krásy nachádza ~ tá le nové rcsusci tované po
doby. Z duality symetria/imitácia. ko nštruk
cia/exprcsia. prvok/gesto ~ i J . Sixta vždy vy
berá prvky umožňujúce vý~tavbu mnoho
vrstvovo usporiadanej štruktúry potl<íčajúc 

opozičný imi tačno-cxprcsívno-gcstický 
aspekt hudobnej maté rie. Jeho tvorba je te
da nielen akceptáciou o no ho pra~taré ho ide
<Hu krásy v p rvotno m dia lektickom po larizo
vaní zmyslovej a intelek tu;í lnej strá nky. ale 
aj wcdcctvom o livotno,ti ~amotného kon
ceptu k rá~y v ~účasnm.ti. Počuteľná harmó
nia hudobných udalostí v ~cbc skrýva ďa lš ie 
vrstvy vn(rtorncj ~truktur;í lncj harmónie. 
Preto ani prvok d ramatického kontrastu . 
kto rý ~a stáva skladobn)·m clemcntq m Six
tovho posledné ho tvorivého obdobia. ne má 
primárne expresívnu. ale konštruktívno har
mo nizuj úcu úlohu . Jeho funkcia \počíva 
v znásobení hudohnq v1úrhovosti a nic v ex
ponovan í exprc~ívneho dramatizmu. Roky 
stráve né nad pí\aním jednotl ivých partitúr 
potvrd,zujú. že táto ' ixtov,k;í podoba harmó
nie dnešnej hudby je d raho vykúpená . 

Absolútno 
"Absolútna hudba je typicky buržoázny tý
myse/." 

(ll. Eisler) 
Sixtovo dielo možno cha rak te rizovať aj nega
tívne: tým. čo neobsahuje. Nenájdeme 
v ňom nijaké slovné alúzie na mimohudobnú 
sku točnosť . nenájdeme tu vokálnu hudbu 
s tex to m , nenájdeme mimohudobnú fabulu. 
či funkčn ú hudbu. V ce lo m jeho diele niet 
a ni stopy po programovej asociatívnosti . 
V jeho parti túrach postupne miznú aj všetky 
ostatné slovné označeni a, naj prv výrazové, 
neskô r i tempové - ostáva ho lá no tová ko
stra; máme pocit, že v rukách držíme rene
sa nčn ý ricercar či niektorú časť Umenia fúgy. 
Tento totálny dô raz na abo~lútnu hudbu je 
na jednej strane podmienený sústredením ia
žiska jeho hudobné ho myslen ia na transfor
mačnú štrukturáciu hudobných elementov, 
na autonóm nu hudobnú opcratfvnosť, na 
druhej strane, myslím. že aj prejavom osobi-

Jozef Sixta Snímka Milan Datid 

tej fóbie z akýchkoľvek mimo hudobných ko
notácií. Sixta vyrastal v oných povestných 
päidcsiatych rokoch. Tu vzniko l aj onen ne· 
preko natel'ný odpor k ideologickej manipu
lácii s ume leckými artefaktmi . ktoré slúžili 
zotročeniu tvorivých ambfcif. Na jednej stra
ne teda môžeme hovori ť o .. hudobnom for
malizme". na druhej zasa o auto rskej nepod· 
platiteľnost i. Je isté. že autor neposkytol ni· 
jaký priesto r pre ideologické manipulácie so 
svoj ím výtvorom . Preto nikdy ani nepožfval 
výhody. kto ré z týchto man ipulácií vyplýva
jú. J eho dielo je ma nifestáciou slobod y. preto 
chodf okolo nás akoby .. po špičkách" a čaká. 
Aj tento aspek t je po pri ostatných spo mína
ných svedectvom mimo riadnej tvorivej sily 
autora. Vnútorná opod tatncnosi diela je je
ho jediným argumentom pre genézu i exis
tenciu. Nijaké náhradné k l'úče k Sixtovmu 
dielu neexistuj ú. 

Úžitok 
"Mohl b,-ch dosáhnou Sťé •·el/kosti, kdybycb 
byl nadán jakouko/1 užlteénostf?" 

(Čuang-c? 
Sixtova hudba nie je v našom živote prí· 

tomnou hod no tou. Je akcpe tovaná okruhom 
profesionálov s výhradami. kto ré pociťujú 
voči všetkému. s čím sa úpl ne nestotožňujú. 
Napriek oceneniam v zah raničí (cena UNES
CO za Asynchróniu. výpovede Lutoslawské
ho. Va ršavská je eň) . ostáva doma. kde nik 
nie je proro kom, terrou incognitou. Stará 
čínska múdrosi vraví: .. Každý pozná úžitok. 
ktorý pramení z užitočnej veci. nikto však 
nepozná úžitok. ktorý praml!ní z veci. ktorá 
je bez úžitku. " Sixtova hudba je neužitočná . 
Rovnako ako je neužitočné každé veľké 
umenie. Ak sa jej domáce ocenenie pohybu
je medzi zabudnutím a umožnením pasívnej 
existencie. treba zároveň povedať. že patrí 
k najvýznamnejším produktom e uró pskej 
hudby d ruhej polovice 20. s toročia a hoci 
.. géniovia hudby 20. storočia žili v jeho prvej 
polovici" (Crumb). už dnes je kri tério m. pod
ra ktorého sa má merai kvalita kompozič
ných výsledkov našej hudby v p rítomnosti 
i v budúcnosti. Je to mimoriadne vysoké kri
térium . no až jeho dosiahnutie nám d<iva de
jinnú o právncnosi. Preto tak . ako je nepred
s t avi te ľná vefkosi nemeckej hudby bez Ba
chovho diela. takisto je ncprcdstavitcfná 
dnešná či budúca vefkosi našej hudby bez 
diela Jozefa Sixtu. Ak si to neuvedomujeme. 
hrešíme podobne. ako hrešili Badwvi roves
níci. 
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Vnridrrr prr 1./miJtro;oo· - pc, zn, 2 ob. cori. <l&, 1 r/8. 

eib, l fg, pf- 1967- 8'30 - OPUS 9110 IOSO, CsR 
, IJ omlmímrr - oN!b ď.rchl- 1968- IO'JO- OPUS- OPUS 

9uo om 
Nmtt'lrl - n, ob, cl, ,,, cor, •nl , ··nll, ol, IC - 1970 - IO'-

OPUS- OPUS 9/10 1050 
Punrtum UJIIIfft pumlum - .J.llJ- 4l.J- U, IO, IJ, 8, 6 -
1971 - IS'- OPUS 9110 1056 
lo'mrtN<I prr jlfllr(l - 4fl - 1972- JO'- SHF- OPUS 9/10 

1050, CsR 
.frílo -pf- 1973 - 6' - OPUS- OPUS 9110 1056 
Rrrm1111' - on- 1974 -6'- OPUS- CsR 
mtrta -zn, l ob, k l, l fs -lO' - OPUS 9110 97S>-II 
./ rmllrllrtlln~.rklflflho -llll-ll-1/J, 8. 6, 6-1979-10' - CsR 
Tr10 -Zob, cor.l - 1980 
Trta - cl, o·t, pf - 1981 - IS'- CsR 
.S~tíŕi~m l ~ mrtrto t . .! - 1984 -lO'- CsR 
Pmno·Jo'"'"' - 198S -ll'- SIIF - OPUS 91111817 
lo'tmr.-rtml muln - cmb - 1981- 7'- CsR 
Htlflhrr prr .f11 rodtlmltOI -ob, cl, f(J, splntl (cmb) - 1!1118-
7' 
ll . .ro·m/rllllfl - JlJl-411-tp-14, Ll, IO, 8, 6-25' 


