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a né zhro10ažden · 
lovenskej u ob ne· ú 

/ 

rá va o činnosti Rady SHU 
Slovenskej hudobnej únie (SHÚ) sa 
· na Mimoriadnom zjazde ZSSKU 
dňa IO. l. 1990, kde sa schválil 
ako dobrovoľnej a demokratickej 
organizácie, zd ružujúcej auto

spolky skladateľov, koncertných 
a muzikológov. Začala pnicovať ako 
, ktorý má koordinovať činnosť spol-

lltdovať ich ekonomické zabezpečenie 
na rokovaniach s jednotlivými 

i v záujme primeraných podmie
rozvoj slovenskej hudobnej kultúry 

·vážnej hudby. 
u tvorili Radu volení zástupcovia 
troch spolkov. Od marca pribudli 

Spolku zábavnej hudby 
Asociácie hudobného folk
tie Rady boli pozývaní aj 

regionálnych združení zo stre
.,msklého a východoslovenského kraja. 

prvom zasadnutí (22. l .) dohod-
spôsob riadenia svojej činnosti prin

lriumvirátu - delegovaním podpisové
zástupcom účastných spolkov- V. 

·.O. Elschckovi aM. Lapšanskému . 
februára viedol Radu ako predseda 

Neskôr, po písomnom rozhodnutí 
dňa 18. 4. vzdať sa pre pracovnú 

•rizd1nenosf funkcie i členstva v Rade, 
im Rady poverený V. Kubička . 
zasadala Rada v uplynulom obdo

. Toto vzhľadom na konečnú efek
čís lo je priamo úmerné zloži tos
. ktoré musela Rada počas svo

. riešiť. 
z podstatných úloh bolo vytvoriť 

• fdní,ctol:n likvidačnej komisie príslušné 
ekonomické i legislatívne 

pre optimálny prechod k započatiu 
SHÚ ako právneho a majetkového 

následníka bývalého ZSS KU. Pri realizácii 
tohto prechodu sa museli riešiť prostredníc
tvom rokovaní s ďalšími inštitúciami - Zvä
zom auforov a interpretov populárnej hudby 
a Slovenskej hudobnej spoločnosti - formy 
finančného rozdelenia dotácií z ministerstva 
kultúry. Tým. že ministerstvo pôvodne do
hodnutý finančný objem pre rok 1990 určený 
pre spolky SHÚ poskytlo celej hudobnlckcj 
obci, vznikli zložité problémy okolo spôsobu 
a percentuálneho delenia tohto objemu me
dzi SHÚ a predstaviteľmi ZAI. Rokovanie 
komplikovala aj skutočnosť , že v rámci Únie 
zotrval Spolok zábavnej hudby ZSSKU , pro
fesnc orientovaný rovnako ako ZAI. Rada 
SHÚ nemala v úmysle spochybňovať či po
škodzovať záujmy ZAI , musela však v zme
nených ekonomických podmienkach zvažo
vať primerané finančné zabezpečenie pre 
prácu spolkov. Nemohla preto akceptovať 
návrh Ministerstva prideliť Únii 60 % podiel 
z pôvodného objemu určeného pre oblasť 
vážnej hudby zastupovanej SHÚ , ktorý vzni
kol 28. mája v rámci rokovania pri okrúhlom 
stole na Suvorovovej ul. (MK). Na tomto ro
kovaní prišlo k rozdeleniu sféry hucjby na ob
lasť vážnej a populárnej. SHÚ tvoria od toh
to dátumu 4 spolky- skladateľov, koncert
ných umelcov, muzikologická asociácia 
a Asociácia hudobného folklóru. 

Rada SHÚ vyvíjala intenzívne úsilie o ko
rekciu spomenutého návrhu ministra, ktorý 
by v svojej rea lizáci i obmedzil činnosť spol
kov na minimum . Požiadala dňa 12. 6. pí
somne ministra p. Snopku o vyjadrenie sa 
k hlavným požiadavkám hudobníkov. zastu
povaných Uniou. Na základe tejto iniciatívy 
došlo dňa 14 . júna k rokovaniu Rady s mini
strom a pracovníkmi odboru umenia. Na 
ňom sa dohodlo vyňatie financovania časopi· 

su Hudobný život v sume l , 100 000 Kčs 
z rozpočtu SHÚ , podobne ako sa už na roko
vaní 28. mája vyňal obnos 438.500 Kčs na 
činnosť Slovenskej hudobnej spoločnost i. 
Tým sa čiastočne zlepšila ekonomická si tuá
cia SHÚ, žiar, nie však natoľko, aby Únia 
mohla aj v blízkej budúcnosti poskytnúť do
terajši príspevok pre HIS na propagáciu. 

V súvislosti s úspornými opatreniami 
a zmenou štýlu činnost i bolo potrebné urobiť 
aj nepopulárne opatrenia v redukcii admini
stratívneho aparátu . Po uskutočneni konkur
zu na miesto vedúceho sekretariátu SHÚ -
ktorý vyhrala Ing. Suleková, a priebežných 
pohovoroch s pracovníkmi aparátu bývalého 
ZSS KU, sa limitoval ich počet pre nasledujú
cc obdobie na 12 a pol -z pôvodných 22. 

Rada sledovala priebeh likvidácie l;>ývalé
ho ZSSKU i Federálneho Zväzu. Jej zástup
covia sa zúčastnili na rokovaní Mimoriadne
ho zjazdu Zväzu českých skladateľov a kon
certných umelcov 5. a 6. februára i na mimo
riadnom zjazde federál neho Zväzu dňa 
21. februára . Po dohode s českou partner
skou Asociáciou hudobných umelcov a ved
cov sa SHÚ skontaktovala s Federálnym mi
nisterstvom zahraničných vecí a informovala 
ho o rozhodnuti Únie realizovať záväzky voči 
zahraničným partnerom bývalého Federálne
ho Zväzu v rozsahu bývalého Zväzu sloven
ských skladateľov a koncertných umelcov 
(jedná sa o 19 zahraničných partnerov) a ZlÍ· 
roveň ho požiadala o sondáž cestou našich 
zastupi teľských úradov o rozšírenie možnosti 
kontaktov SHÚ s ďalšími kraj inami v Euró
pe i zámorf . 

V spolupráci s právnikmi dr. Rojčekom 
a dr. Strakom sa koncom januára a vo febru
ári začal v Rade formulovať návrh Stanov 
SHÚ ako podklad pre právnu registráciu or
ganizácie na Ministerstve kultúry a Minister-

Na rokovanf sa zúčastnJI l minister kultúry 
SR L Snopko Snúnky M. KoJfrer 

stvc vnútra SR. V nadväznosti na Stanovy sa 
vypracoval Návrh Organizačného a rokova
cieho poriadku SHÚ. V spolupráci s ďalším 
právnikom dr. Blahom sa v oboch textoch 
priebežne korigovali nepresnosti . Pri formu
lácii oboch materiálov sa prihliadalo na sku
točnosť, že ide o otvorený materiál, ktorý sa 
- po pripomienkach členov- spresní na dneš
nom Valnom zhromaždení, ako i na fakt , že 
jeho rámcová podoba sa bude modifikova ť v 
súlade s konkrétnou činnosťou jednotlivých 
spolkov . ktoré si vypracovali svoje spolkové 
tanovy ako aj organizačno-rokovaci poria

dok, čo im poskytne možnosť uchádzať sa 
o samostatnú právnu subjektivitu v rámci 
SH Ú. 

Rada predstavuje koordinačný orgán, kto
rý nezasahuje do štruktúry odbornej činnosti 
svoj ich členov . zabezpečuje však spôsob or
ganizačno-administratívneho a ekonomické
ho krytia plánu činnosti jednotlivých pol kov 
- na základe uznesenia januárového Mimo
riadneho zjazdu zatiaľ na princípe parity, pri
čom v budúcnosti predpokladá riešenie tohto 
problému na základe konsensu v Rade. 

C:le novia Rady sa niekoľkok rát stretli s ve
dením ZAI, ďalej so zástupcami HIS a SHF 
a pracovníkmi vydavateľstva Opus. šéfredak
torom HZ. Oboznámili a s problémami, 
ktoré vydavateľsk'ú činnosť postihujú v zme
nenej ekonomickej situácii , zavádzaní trho
vého mechanizmu a komercionalizácie kultú
ry, vzali na vedomie stanovisko členov Spol
ku skladateľov k otázke konkurzu na miesto 
riadite ľa SHF, informovali HIS o znlžených 
finančných prostriedkoch Únie. V súvislosti 
s vysokými nákladmi na vydávanie časopisu 
HZ sa vynorila otázka redukcie rozsahu 
dvojtýždenníka na pôvodných 8 strán a vy
špecifikovania publicistickej podoby periodi-
ka. Uvažovalo sa o nej aj v kontexte pcrspek- l 

Pokračovanie na 2. str . HŽ 
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2. 7. 1920 otvorili v Ko§lciach Východoslovenské divadlo-
70. výročie 

2. 7. 1900 narodil sa Fritz Neumeyer, nemecký čemballsta 
a skladatel', sústredil významnú zbierku historic
kých klávesových nástrojov- 90. výročie 

4. 7.1900 narodil sa Louis Armstrong, americká jazzová le
genda- 90. výročie 

4. 7.1910 zomrel Louis Albert Bourgalt-Ducoudray, francúz
sky skladateľ a pedagóg (nar. sa 2. 2. 1840) - 80. vý
ročie 

6. 7. 1880 narodil sa Jan Kubelík, český husfový virtuóz 
a skladatef (zomrel S. 12. 1940)- ll O. výročie 

6. 7. 186S narodil sa Emile Daleroze, §v~člarsky skladateľ 
a pedagóg, zakladatef rytmickej gymnastiky (zom
reli. 7. 1950) -12S. výročie 

7. 7. 1860 narodil sa Gustav Mahler, rakúsky skladatef (zom· 
rei 18. S. 19ll) - 130. výročie 

7. 7. 1950 zomrel Theodore (Fats) Navarro, americký jazzový 
trúbkár, významný predtavltef be-bopu (nar. sa 
24. 9. 1923) - 40. výročie 

7. 7. 190S narodil sa Marcel Rubin, rakúsky skladateľ a kri
tik, žiak D. Milhauda- 8S. výročie 

8. 7. 1900 narodil sa George Antheil, americký skladateľ 
a klavírny virtuóz- 90. výročie 

9. 7. 1950 zomrel Leo§ Firku§ný, český hudobný vedec a orga
nizátor hudobného života, spoluzakladatef hudob
ného festivalu Pražská jar (nar.16. 7. l 90S- 8S. vý
ročie) - 40. výročie 

9. 7. 191S narodil sa David Dlamond, americký skladateľ-
7S. výročie 

9. 7. 1900 narodil sa Robert Oboussler, §v~člarsky skladatef, 
teoretik a organizátor hudobného života (zomrel 
9. 6. 19S7) - 90. ''ÝJ'očie 

IO. 7. 1690 zomrel Domenico Gabrlell, taliansky skladatef 
a violončelista (nar. v r. 16S9)-300. výročie 

IO. 7. 183S narodil sa Henryk Wlenlawski, poľský skladater 
a huslista (zomre131. 3. 1880) - ISS. výročie 

IO. 7. 188S narodil sa Arnold Flôgl, slovenský operný spevák 
(zomrel 20. ll. 1950) - lOS. výročie 

10. 7.189S narodil sa Carl Orff, nemecký skladateľ (zomrel 
29.3. 1982) - 9S. výročie 

ll. 7. 192S narodil sa Nicola! Gedda, §védsky tenorista ruské
ho pôvodu - 6S. výročie 

ll. 7. 1890 narodil sa John Ed\vln Strlngham, americký skla
dateľ a kritik- 100. výročie 

12. 7. 1900 narodil sa Amadeo Roldan, kubánsky skladateľ 
a huslista (zomrel 2. 3. 1939) - 90. výročie 

14. 7. 1910 narodil sa Mari su Petipa, francúzsky choreograf 
a tanečník, pôsobiaci v Rusku, kde založil §kolu 
klasického tanca - 80. výročie 

IS. 7. 1890 narodil sa JindHch Kvet, český hudobný kritik, 
pôsobiaci v Bratislave (zomrel31. 7. 1948) - 100. vý
ročie 

IS. 7. 1960 zomrel Clemens Schmalstlch, nemecký dirigent 
a skladatel' (nar. sa 8. IO. 1880) - 30. výročie 

17. 7. 1930 zomrel Leopold von Auer, maďarský huslista a pe
dagóg (nar. 7. 6.1845) -60. výročie 

19. 7. l 90S narodil sa Louis Kentner, anglický klavirista 
a skladateľ, známy n~mä interpretáciou diel Cho
pina a Liszta - 8S. výročie 

21. 7. 1920 narodil sa lsaac Stern, americký huslista ruského 
pôvodu - 70. výročie 

2S. 7. 1970 zomrel Josef Kreutzer, český husliar (nar. 6. 9. 
1892) - 20. výročie 

26. 7. 1920zomrel Nikol~ Dmitrijevič Ka§kin, ruský hudobný 
pedagóg a teoretik, autor v Rusku vefml rodírenej 
elementárnej hudobnej náuky, blízky priateľ 
P. l.l:~kO\'Ského (nar. 9. 12. 1839) - 70. výročie 

27. 7. 191S narodil sa Mario del Monaco, taliansky operný 
spevák- 7S. výročie 

28. 7. 1750 zomrel Johann Sebastian Bach, nemecký barokový 
skladateľ (nar. 21. 3. 1685)- 240. výročie 

29. 7. 192S narodil sa Mikis Theodorakis, grécky hudobný 
skladatef - 6S. výročie 

31. 7. 1950 zomrela Guilhermina Suggla, portugalská violon
čelistka talianskeho pôvodu, interpretka n~mä ta
lianskej hudby 17.-18. storočia (nar. sa 27. 6. 1888) 
- 40. výročie 

Správa o činnosti Rady S 
Dokončenie z l. str. V 
tívneho obnovenia časopasu Slovenská hudba . V tej to súvislos
ti treba povedať . že Rada v zmy le uznesení Mimoriadneho 
zjazdu vyvinula intenzívne úsilie o obnovenie tejto odbornej 
revue . Rokovania o finančnom krytí Slovenskej hudby sú však 
zložité a dosiaľ neukončené. 

Jedným z neuralgických bodov rokovaní Rady bolo premys
lieť budúcno ť za riadenia v Dolnej Krupej . Na stretnutiach so 
ZAI sa rozhodlo o práve členov tejto Asociácie používať ob
jekt . Zároveň sa vstú pi lo do predbežného rokovania so zahra
ničnými záujemcami o podni kanie . o možno m komerčnom 
i ne komerčnom využit í kaštieľa bez obmedzenia užívateľských 
práv jednotlivých spolkov. 

Rada pripomienkovala návrh y nových zákonov. týkajúciéh 
sa hudobnej oblasti - ln tergram. Fond kultúry. Za dôležité po
važovala sústavné konzultácie s Ministerstvom kultúry SR -
celkove sa uskutočnilo 6 stre tnutí. Na poslednom z nich - dňa 
14 . júna Rada SHÚ prerokovala s ministrom kultúry p. Snop
kom pripomienky. resp. požiadavky. ktoré ešt() v decembri 
1989 boli Akčným výborom zaslané MK . a ktoré sa pochopi-

Pohfad do auditória 

tcfne za uplynulé obdobie rozšíril i o ďa lšie. Ministe r a pracov
níci odboru umenia informovali Radu o plne ní týchto požiada
viek. resp. o ich postúpení do štátnych orgánov- vlády SR . 
Výboru S R i ďalších ministe r tiev. l"lo o otázky zabezpeče
nia dotácií pre oblasť hudby zo štátneho rozpočtu . otázky ne
mocenského poistenia a dôchodkového zabezpeče nia ume lec
kých pracovníkov. o vplynutie príjmov z odvodov z umeleckej 
činnosti priamo do ob la ti hudobnej kultúry. o vytvorenie de
vízového fondu na nákup hudobných nástrojov. o ochranu hu
dobných pamiatok. o potrebu obnovenia ča opisu SH. o za
bezpečenie spolupráce Ministe rstva kultúry a Ministe rstva 
školstva SR v otázkach hudobnej výchovy všeobecnovzdeláva
cej i odbornej. Rada Únie dostala informáciu aj o č l enst ve hu
dobných organizácií v rámci rezortu MK SR v medzinárod
ných organizáciách: 
Medzinárodná hudobnä rada ·- partnerom u nás je MK SR 
(I MC) 
MedLinárodné združenie hudobných knižníc (A IMB) - par
tnermi u nás sú Unive rzitná knižnica a HIS 
Európska asociácia hudobných festivalov (AEFM) - partner 
BHS 
Medzinárodné hudobné centrum (IMZ ) - partner HIS 
Medzinárodné združenie spoločností auto rov a sk ladateľov 
(C ISAC) - partner SOZA 
Medzinárodný úrad spoločností na ochranu práv z nahrávania 
a mechaniky reprodukcie (BIEM) - SOZA 

MEMORANDUM 
lludba jt' neodm)!illternou \lita\tou l'ud\bho b~tla. Pod"atnou 

mierou Q ztífastiluje na rormo•anf harmonlc:kt·j a •nlitomt' boutej 
oMiboo\tl. 

Polltlc:k) reilm upl)nul;c:h dt'wťn~l 1an~hal na~u hudobnú kul
túru ' luúcnt'j sltuádl. onc:lálna kultúrna politika. \lútlllfll na dt'ko
nic:lu a \rbapotudlll\llnle '~'tému. \Ú\tii\Rt' a dll<.lrdnr llk•ldo,llla 

UZNESENIE 
Valné zhromaldenle: 

l. hcric na vedomie 
l) SJ)rávu o čJnnostl Rady SHÚ od Mimoriadneho l,jazdu ZSSKU 

z IO. l. 1990 
2) Správy llkvidačn)·c:h komisii ZSSKU a ZCSSKU 
J) Správu Rhabllllačnej komisie 

ll. ~chvafujc: 
l) •;tano•'Y Slo•·enskej hudobnej únle 
2) Organizačný a rokovac:! poriadok Slovenskej hudobnej únie 
J) Memorandum Valného zhromafdenla 
4) Správu o hospodáreni za obdobie: od l. l. 1990 do IO. 6. 1990 

Ul. uklad:i : Rade Slovcn>kcj hudobnej t'mic: 

V blízkej budúcnosti sa Hudobná mládež stane 
národnej organizácie- Jeunesses musica les. 
Slovenská hudobná únia požiada o č le nstvo v 
poločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM). Vstu 

dzinárodných organizácií nebránia žiadne lw r·nkr•tdl• 

kážky . 
Dôležitým výsled kom tohto rokovania bol súhlas 

s vytvorením Hudobného poradného zboru · 
majú tvoriť po dohode popredné osobnosti z ,·c :ano>tblll• 
dobných pro fesií. 

Rada SHÚ 3-krát pozvala na svoje ro kovanie 
habil itačnej komisie. Navrhla prostredníci 
č lenov jednotlivých spolkov. aby sa s "'"'~"'"'••úm. 
kami obracali na túto komisiu . Rada sa 
vyhnutné- v nadväznosti na výsledky práce tejto 
kutočniť v budúcnosti analýzu činnosti bývalého 
nulých 20. re~p. 42 rokov. Ale nielen to. Vieme. 
hudobnej kult úry na Slovensku je po vše tkých 
tická: plat í to vo všetkých oblasti ach jej prejavu v 
kálnom i horizontá lnom - od ľudovej hudobnej · 

kult(aru hudby chrámovej. hudobnú výchovu 
lávaciu i pro fesionálnu. hudobno-osvetovú č i 
lasť profesionálnu - kompozičnú tvo rbu . koncertn) 
licitu. vedu a vydavateľskú činno ť . Je zrejmé. že al 
ží na zmene tohto stavu. musí dôjsť k dôkladneJ 
nielen existujúcich štrukt(ar v oblasti hudby. ale aJ 
hudbu. spôsobu štruktúr v oblasti hudby. ale aj 
hudbu. ~pôsobu jej hodnotenia i jej postavenia l ' 

lačnost i . 

Aby k tomu mohlo dôj sť . in iciuje Rada SHÚ 
by: 
l) zmapoval ~tav hudby v celej škále jej bytia na 

Slovenska a 
2) na záklnde tohto vytvoril program (samozrejme 

maximalistický) pre budúci rozvoj hudobnej l 
Tento projekt by vypracoval tim zmluvne 

expertov. mal by prej sť pripomienkovaním a 
byť publikovaný. predložený ministe rstvu a všct 
ciám. inštitúciám. úradom. ktoré akýmkofvek 
svojej činnosti prichádzajú do Myku s 
a vzdel a nosťou. Mal by byť však programom 
dogmatickým. záväzným. skôr orie nt ačným. 

K jeho realizácii by malo dojsť v čo najkratšom 
krokom je formulácia Memoranda. ktoré Rada 
ro kovanie d nešného Valného zhromaždenia. 
Ďakujem za polOrnosť. 

poprlláldadnjt·h duchcnnjrh 11 ntellcl.~ch hodaolídt 
ná roda. ktoRj norm.Un~ '~'njje podmienkou a 
profnloaiUnt'j hudobnej kultúr, . 

11t'1 obnnunla ducho•néhn ll•nta éiO\t'kll •ul. 
o1dran•nlt' a rOZ\oj 'polt~no,tl a ' knnKnom 
k). Jt' prt'tO t'miRt'RtR'lll láujmom a \Ú~II~IRt' 
tu, ab) hudobnt'j kultúre -od l'udou•j hudb) cez 
pn prorr.IOftá lnu norbu. lntt'rpretádu l t~retlc:kú 
čll mlnto, ktoré jt•j \/hladom na jt'j •j1nam' lhlllt 
nO\tl prlnáldf. 

l) Ustanoviť stillu rehabllltKnú komisiu a 
lcy pre ukočt'nle práce 

2) Zabezp«lť analýzu stavu hudobnej kultúey u 
jej základe •')'tVoriť proaram jt'j d'allleho 

J) Zabezp«lť, aby sa na prlpra\'O~anýc:h z.mtnídt 
sa dorýkiiJú l oblasll •'ábu:j hudby, podld'll 
Slonnskej hudobnej únie. 

4) Uplatniť pot lada\'l'u na MK SR. aby miestna 
ra bola zv)iene doto~aná z rozpočtu 1\fV SR. 

S) Prdetrlť otúku motnostl nadobudnulla 
domu J. L. llt'llu v Brallsla•·e. 

6) Dohliadať na reallllklu pripomienok a 
výboru ZSSKU z decembra 1989 a MhaoriiMII 
7-SSKU z IO. l. 1990. 

IV. otlporuta 'pol~nm 
l) Spracov11ť h(bko•'li analýzu člnno!tl ZSSKU ll 

jeho rxislenc:le. 
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NS FILHARMÓNIA V MÁn 
111. mája Peter Iľjič Čajkov
Slovanský pochod; l. koncert 

a orchester b mol; Anto
•ulrnr~ik; 6. symfónia. Slovenská 
• IDiórtia. Dirigent Stephen Gun

. Sólista Rafael Orozco. 

né ho dia nia vstúpili priaznivci 
· filharmó nie v máji s týždenným 

Dramaturgia prvčho májovč

.llftnlutia veštila zážitok. to isté platf 
•vi,•nv"n\ír h interpretačných osob

ic pred ko nce rto m sa vzápä
poslcdné ho ako rdu D vofáko
zmc nilo na spleť zmiešaných 

a pocitov. Jasné mi bo lo, že osobnos
l bol špa nielsky klavirista Rafael 

v Cajkovskčho legendárno m a -
nic až tak veľm i o bo hra no m Klavlr

b mo l. Sám som bol prckvape
O rozca si veľmi ko nkré tne pa

v súvislosti s Brahmsovým l . klavír
-""~rtn•m . ktorý v Bratislave intcrpre

BHS 1976. Odvtedy sa mi, po
Lmcnila optika. zme nil sa spôsob 

veľkých výkonov. osta l však ne
pozitívny dojem. Prizná m sa. že ta

výko n som na pódiu Reduty 
- •m''""' dlhšiu do bu . Extrémne nároč

part Cajkovské ho skladby žil pod 
Orozca v podobe čohosi samozrcj

ného. Svoje zohrala fyzická dis
klaviristu . predovše tkým dispo

ruky a predlaktia. Predsa však ne
techniku hry. išlo o pr ístup k popu
.. cve rgrccnu". Rafa~l O rozco od 

-•'n"""'" nové zákut ia. kto ré som do
l. Fascinovali ma o ktávové kas

ácii s pôsobivými subitovými 
obmedzova nie pravého pedálu. dy

rosi. dôsledná a rtikulácia kaž
zložité ho rctazca ho rizontálno

Rafael O rozco do ká
•1\Cnclorl'cra v Redute vymámiť zvuky. 

mnohých predošlých intcrprc tá
rchol. čo provokuje k úva

iclo m nástroja p ri klavírnej in
. Perlivý stred Andantina spôsobil 

nejedného d ychu u prfto mné ho pub
Rafaela O rozca bola jedným slo

• ldnctná, i n~pirujúca, bravúrna , muzi
rvná ... - tých slov ož bo lo viac. 

nic dostatok. L:.iar. dir igent Ste
•~;"""'" "'" ' r na m1'a pôsobil ak n ic 

tak aspo1' ce lkom iným spôsobom . 
bo lo síce výrazné, a ktivizoval pri 
celé te lo . výsledok ma však skô r 

. Neviem. kam by som pro fil to hto 
v hierarchii svoj ich zážitkov za

hauserovi sa vymkli z rúk s l áč i 

• umická réžia bola plytká. nie vša k 
.,..,v<l<v" striedma, čo by som pri D vo-
_ _.mtl'lni i zniesol faMie . Efcktnč gcs

účinkom a spoza pultov vyžaro
a bezradnosť. Stephena Gunzen-

považujem viac za technokrata. o je
•tcrcsovrulosti v tlmočen í chara ktc ris
• m.-onv<>n\ír h skladieb na základe je

v Bratislave pochybujem. Dvo-
6. symfónia sice odznela . ale ostala 

tieni výko nu Rafae la O rozca. Na 
-'"'v"","'"' o pochodu - účinnč entré 

kisto a le málo prcžitč. suché 

O ŽILINA 
í závcrečnčho podujatia 

fes tivalu ko mo rných ko nccr
umo.: nia Fatra 30. a 3 1. mája. 

domáci SKO L:.ilim1. 

spoločensko-politických pod
ex i~tcncia tejto akcie z dôvodov 

ých dosi o tázna. Zostá
, riť. že sa nájde nej a kč rieše nie. 
moho l prekračovať aj v budúc-

vyznenie záverečného poduja
nc zaslúžil Pete r Bre ine r. Si
nesporného muzikantské ho 

. skladateľa a klaviris
osť prczentovai sa v o pu

spoločným mcnovate fo m j e 
syntetizovať prínosy vážnej. 
s jazzom a pulárno u hudbou . 
návštevn íci koncertu . ktorí 

festivalu neakceptovali . no tre-

• • • 
17. a 18. mája. Bedfich Smetana: 
Má vlast. Slovenská filharmónia Di
rigent Zdenek Košler. 

V súvislosti s druhou májovou abo ne ntno u 
dvojicou visí nad moj imi úva hami neustále 
otáznik nad dramatu rgickým zmyslo m tejto 
akcie . Ak zaznie Má vlast na Pražskej jari . 
ne pre kvapuje ma to. ide o rešpe ktovanie tra
dícií zná meho fes tiva lu. o symbol. Uveden ie 
cc lč ho cyklu v reťazi abone ntných koncertov 

Slovenskej filharmó nie mi pripadá ne
efekt ívne a vzbudzuje vo mne doj em akéhosi 
megalomanstva. Je zauj ímavé. že ani výbo r
ná spo lupráca dirigenta Zdeňka Košlera s o r
chestro m SF nedokázala pre k ryť tento zásad
ný o tázn ik . Výsledkom je zmiešaný doj em . 
z kto rého však ne môžem nespomenúť pod
statne zlepšený výko n hráčov tvrdo skúšané
ho o rchestra SF. Hudobn!ci p rekona li úna
vu. p rekona li pocit bezpr izornosti a závislosti 
na mno hých zdrojoch a počas šiestich symfo
nických básní do kázali komunikovať s príz
načne magicko u taktovkou pražského hosťa 
vo vynikajúcej zhode. Fluidum tvorivosti 
a poctivosti. šíriace sa o ko lo Zdeňka Košlera 
opäť pozit ívne ovplyvn ilo dianie v g randióz
no m o rchcstr;ílno m aparáte a dokonca aj vo 
Vltave bolo čo obdivovať. Pred týždňom od
krýval Rafael O rozco nové svety v Ca jkov
ské ho Klavfrno m koncerte b mol a Zdcnčk 
Košlcr objavi l mnohé vo Vltave. aj v obraze 
Z českých lu hu a háju . V tom naj le pšom s lo-

ba vziať do úvahy aj zretele ekonomické. 
p retože záuje m verejnosti bol stopercent ný 
a odozva u publika počas ko ncertu viac než 
srdečná! Naprie k to mu som presvedčený. že 
sa hranica fun kcie ušfachtilej zábavy na to m
to ko ncerte neprek ročila! 

Dirigentovi sa podarilo navodiť počas celé
ho večera atmosfč ru optimistické ho muzicí
rovania . Výrazne zdôrazňoval rytmický pu lz. 
čo sa pochopit eľne premietalo aj do a rtikulá
cie fráz a na d ruhej strane spôsobilo. že sa 
vyzdvihovanie zvukových nuansí i budovanie 
dynamických oblúkov dostalo do pozadia. 

Ako skladateľ sa nadšene prijatý Breine r 
uviedol dvoma cyk lickými o pu mi s názvom 
Beatles concerto grosso č . l (úvodná) a č. 3 
(predposledná skladba ko nce rtu). Conccrti 
grossi sú spracovan ím p iesní legendárnej 
sku pi ny Beatles v baro kovom štýle a súčasne 
prík ladnou vzorkou Brcine rovej tendencie 
prepojenia fo riem vážnej hudby s prvkami 
hudby populárnej. vrátane j azzu. V to mto 
pr ípade sa jedná o úspešný pokus spojiť ba
rokové conccrti gro~si s neodmysliteľným vy
uži t fm p rincípu dialógu sólistov (conce rt ina) 
a tutt i h r{lčov. Za ti aľ čo Beatles concerto 
grosso č. l je ponáško u na štýl G . Ph . Hän
dela. je č . 3 inšpirované Vivaldiho Ročnými 
ohdobi;1111 i. čo po tvrdzuje aj concertino husľo
vé ho sóla . Vynaliezavá skladatcľova invencia 

va zmysle sa zachvelo moje sebavedomie 
v súvislosti s uvede nými partit úram i. Inte r
pret môže vychovávať . môže rozhodujúcim 
spôsobom zasahovať do subjc kt!vncj alebo 
objektivizujúccj hie rarchizácie poznančho. 
Má vlast znela sviežo. s neustálo u vnúto rno u 
tenziou . s prepracovanými partmi . v kvalit
nej súhre celé ho o rchestra. Úvodné prelú
dium K českým luho m a hájom považujem za 
svoj zati aľ najkrajš í smc tanovský zážito k. 
Tábo r sa podľa môjho názoru nedá zachrániť 
nijako u interpretáciou . Zdenčk Košle r z ne
ho vyťaži l maximum a postupne p ripravoval 

g randiózne finále <:_yk lu . V dobre j po hode zo• 
znel aj Vyšehrad , Sárka pred prestávko u roz
v! ri la idylu panujúcu v Redute po Vltave, 
takže Smctanovmu cyklu ozaj n ič zásadné 
a rozhodujúce nechýbalo. Predsa však celko
vý e fekt ko ncertu nic je ade kvátny predvede
né mu výko nu. resp. výko no m. Možno. že 
v d nešnej ťažkej dobe. ked y znova prichádza 
na scénu p roblé m vzťahov dvoch národov 
znela Má vlast v Redute ako symbo l a z tohto 
h ľadiska isto tne splnila záslužnú funkciu . 
musela osloviť bratislavskč publikum . 

• • • 

24. a 25. mája. Felix Mendelssohn 
Bartholdy: Koncert pre husle a or
chester e mol. Vítezslav Novák: 
Pan. Slovenská filharmónia. Diri
gent Zdenek Bílek. Sólista Jenny 
A bel. 

čerpá z dôve rnej znalosti baro ko vého štýlu 
a súčasne ide ntity hudby Beatles. K najvyda
rc ncjš ím patrí 2. časť z Concert a č. 3 (Miche
le) sko ncipo vaná na pôdoryse doko na le j ba
ro kovej fúgy so všetkými špecifika mi tej to 
vrcholnej ko ntrapunkt ickej formy. O úspe
chu . prcsahuj úco m te ritó rium našej vlasti. 
svedčí aj reakcia anglicke j ve rejnosti na na
hrávku celej skladby (auto r = dirigent). kto
rá sa sta la jedno u z najprcdávane jš lch platní 
ro ku 1987 vo Veľkej Británi i. 

Ako klavirista ..: improvizáto r dostal Brei
ne r prrležitosť na záver veče ra s Barock Jazz 
Quinte to m . Pri klavlrnorn improvizovaní vy
striedal Eduarda Spáčila a to mu vyslúžilo 
ďalší príliv sympatií obecenstva . 
Ďalší spoluúčinkujúci. jazzový klavirista

-skladate ľ Ladislav G erhardt predniesol kla
v!rn y part svoj ich Dialógov pre klavír. ko
morný orchester a ko ngá. kde osobitým spô
sobom prezen toval svoj názor na proces spo
je ni a jazzu s vážnou hud bou. Tento opus 
vzniko l na o bjednávku SKO L:.il ina a na festi
vale sa dočkal svoj ej p re miéry. V Dia lógoch 
zvolil Ge rha rdt d ve možnosti riešenia kh•vlr
ncho partu : jedna k s tvorivým vklado m ne
obmedzenej improvizácie. jednak verziu pre 
ko nce rtné ho klavi rist u s vypísaným parto m 
do detailu {túto verziu zvolil p re premiéru) . 
T áto a lte rnatíva . podfa môjho názoru . ne
ma la dost atočný punc spontá nnosti . zauj íma-

O ficiá lnym vyvrcho len ím abone ntného cyk lu 
A - B bol ko ncert. na ktorom sa publiku 
.. prihovo ri l" dirige nt Zdcnčk Bflck. Pmvdu 
povediac. te nto poctivý a vysoko erudovaný 
muzikant nedostáva v rámci symfo nickej 
produkcie na Slovensku dosta to k prfležitostí 
dokumen tovať svoje kvality a skúsenosti. Na 
záver ko ncertné ho marató nu 41. abo ne ntnej 
sezóny Slove nskej filharmó nie však podľa 
môjho názoru nesiaho l k najšťastnejšiemu 
médiu sprostrcdkujúcemu väzbu med zi audi
tório m a o rchestro m. Novákov Pan. ta kzva
ná báseň v tó noch. patrí med zi naj náročnejšie 
a na jme nej prehľadné partitú ry českej tvo rby 
-a to z hľadiska hudo bníkov, aj z hľadiska 
poslucháčov. Percepčná náročnosť spôsobila 
ne koncentrovanosť v sále. ne rvozitu . kradmé 
pohľady na hodinky. V Redute nevládla do b
rá atmosfé ra a nemyslím si. že by Zdenčk Bí
lek ostal Nová kovi dlžný čo le n jediný tó n. 
Naopak. v spleti nekonečných a často ťažko
pádnych čast f alebo úsekov dýchala každá 
fráza , zne li de taily a jedno tlivé sekcie boli či
tateľné a zreteľne d iferencované. Pre členov 
orchestra však musel byť Pan doslova nočnou 
mo ro u a touto cesto u im skladám ho ld k defi 
nit ívne mu stvárneniu extatické ho ko losu se
bavedo mé ho tvorcu. Tvarová aj výrazová 
jednotvárnosť , monotónnosť hudobného 
procesu, dlhé fázy pauzovania istotne nepri
spcjú ku kladné mu vzťahu hudobníkov voči 
predvádzanému d ielu . Všetci zúčastnen í bo
jovali a dobojo vali te nto zápas do pro fesio
nálne vydare ného finále , výsledný efekt však 
bol zde fo rmovaný sve to m No vákovej päťčas
ťovej skladby. kto rá je p rejavom odlišného 

vnímania časo-priestoru . typické ho pre fin de 
siccle. Mahle r a lebo Strauss aj naprie k to mu 
do kážu podržať poslucháča v percepčnej ak
tivite. Nová kov Pan nenašiel v to mto zmysle 
v Bratislave dostatočne silné zázemie. Zde
nčk Bílek splnil svojím spôsobo m osviete n
ské poslanie. priblížil dnešnému poslucháčo

vi málo hrané die lo a tu dopad realizácie No
vákove j básne v tó noch asi končí. 

Pan zaznel v druhej po lovici veče ra. preto 
treba porušiť chronologickč záko nitosti 
a vrátiť sa k Jcnny Abclovcj v Husľovom 
ko ncerte Me ndelssohna Ba rtho ldyho. Prav
du povediac. západo nemecká huslistka ma 
ničím zvlášť ncohúrila. naopak je j hra mi pri
padala nevyhra nená a suchá. Páčil sa mi za
čiatok prvej časti s prepracovano u mikroago
giko u a mikrodynomiko u. odtiaľ sa poto m 
ďalej vyvíjala skô r pavučina sólových pasáží. 
zahranýclí na pro fesio nálne soHdncj úrovni 
(Jenny Abel sa nevyhla technickým kazom) 
a v týchto inte nciách znel ko ncert až do po
sledné ho tó nu. Je zauj ímavé. že v 41. ko n
certnej sezóne sa viac-menej o pakovala situ
ácia spred ro ka. ked y abo nentný cyklus A 
B vyvrcholil význa movo nic na posledno m . 
a le na p redposledno m podujat í a zhodou 
o ko lnosti. aj te nto ro k bo l tvorco m kulmin{l
cic Zdenčk Košler. Nechcem zn ižovať záslu
hu Zdeňka Bílka. tvrdím len. že j eho úsilie 
a je ho nasade nie. evidentné z každčho ta ktu . 
nenašlo v Redute pozitívny o hlas. úrodnú 
pôdu . Jenny A bel nedo kázala tento pocit po
sunúť do ro viny atrakt ívnosti. p reto záver 
cyklu vyzne l akosi .. do stratena" a publikum 
netrpezlivo očakáva výnimočné koncertnč 
poduja tie plá nované na jún . 

IGOR JA VORSKV 

la by ma verzia p rvá. azda by vyznela p re
svedčivej šie . 

V druhej po lovici večera spoluúči nkoval 
Baro k Jazz Quintet {ume lecký vedúci Jitr 
Hlaváč). Ansámbel prezentoval ďalší poh ľad 
na syntézu spo me nutých prvkov. tento krát 
s uvoľncncj šlm int erpretačným prejavom. 
Zo širo kej palety repe rtoáru súboru {tran
skripcie a úpravy. ale i skladby pôvodnč. 
zohľadňujúce možnosti o bsadenia súbo ru . 
znásobené multiinštrumentálnymi možnosťa
mi jeho piatich č le nov) od zne la populárna 
su ita Scaramo uchc - pre saxofó n a o rcheste r 
odD. Milhauda. kde vynaliezavosť a strhujú
cu zemitosť kompozičného riešenia umocňo
va l te mperamentný výko n techn icky i vým
zovo zdatného sólistu Jifího Hlaváča . 

Aranžérsku zdatnosť saxofonistu a ved úce
ho ~úhnru reprezentova la úprava Prclúdia 
fúgy a riffsu Leona rda Be rnsteina. v kto rej 
spoluúčinkoval Baro k Jazz Quintet {J if í Hla
väč. Eduard Spáči!. ko ntrabasista Fra ntišek 
U hlíf. nautista J aroslav Sole a hicista Mila n 
Vitoch) s SKO . 

Podujatie malo sp;íd . o becenstvo naň 

vďačne a živo reagovalo . o rchesto.:r podal viac 
než solídny výko n. 

VlADIMiR CfžiK 3 HŽ 
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Symfonické 
koncerty 

Symfonické koncerty boli vždy opornými 
piliermi festivalu Košická hudobná jar. Od 
čias existencie Státnej filharmónie boli plat
formou na konfrontáciu s hosťujúcimi telesa
mi. príležitosťou pre prezentáciu zahranič
ných dirigentov, sólistov a obohatením dra
maturgického spektra. Od domáceho orche
stra sa vyžadovali výkony náročnejšie. sláv
nostný rámec festivalu zdôrazňovali zvučné 
mená umelcov. 35. ročník KHJ aj pri evi-

. dentnej snahe usporiadateľov vytvorit' festi
val na požadovanej úrovni . prezrádzali mno
hé problémy ale aj istú bezradnosť pri riešení 
novej situácie, najmä vo sfére ekonomiky. 

Obmedzenie symfonických koncertov na 
päť večerov by ne'Zhamehalo až taký ústupok 
oproti šiestim z predchádzajúcich rokov. 
Vznikol tu v!ak nepomer medzi•ôsmimi ko
mornými koncertami , naviac v tesnej súvis
losti s organovým festivalom a jeho recitál
mi . Zastúpenie zahraničných symfonických 
te lies bolo tentokrát neprimerane skúpe -
obmedzi lo sa na jediný súbor z Miskolca, 
ktorý však nedosahuje úroveň SKF a teda ani 
nesplnil očakávanie. Na ročníky KHJ. kedy 
v Košiciach hosťova li orchestre svetovej 
umeleckej úrovne . sme tohto roku mohli len 
spomínať s dávkou nostalgie. Ak z piatich 
koncertov účinkuje na štyroch Státna filhar
mónia Košice - a to ešte ani nie vždy dosta
točne pripravená. potom vzniká otázka. čím 
sa vlastne festival líši od bežnej koncertnej 
sezóny? Okrem iného mali by pútať aj väčšiu 
pozornosť zo strany divákov a celej spoloč
nosti. 

Pozvanie dirigenta Maria Klemensa na 
otvárací koncert KHJ bol v rozpore s presa
dzovanou myšlienkou. uviesť domáce teleso 
výlučne s vlastným dirigentom a s premiérou 
skladby domáceho autora práve na otvára
com slávnostnom koncerte. Výkon dirigenta 
nepriniesol uspokojenie . zrej me bolo treba 
na naštudovanie premiéry skladby Norberta 
Bodnára Ouvertura in modo classico viac ča
su . ale i pochopenie hudobného myslenia 
tohto autora. Bodnárova partitúra svojou 
prchľadnosiou zvádzala k zjednodušovaniu. 
vyžadovala by väčšiu rytmickú uvoľnenosť . 
bohatšiu agogickú vláčnosť. popri pregnant
no~ti i väčšiu živosi. vnútorný smiech a iró
niu . Skladba by zrejme v naštudovaní režu
chovského typu viac presvedčila. 

Viac sme spoznávali Klemensovo dirigent 
ské majstrovstvo v ďa lšej skladbe veče ra. 

ktorou bol Koncert pre husle a orchester 
a mol op. 53 A. Dvofáka so óli~tom Ivanom 
2:cnatým z Prahy (ako náhrada za pôvodne 
ohlasovaného D. Berlinského) . Klemens vie
dol orchestrálny aparát s cit livým nadhfa
dom. umožnil sóli~tovi vyniknúi s jeho krás
nym tónom. vyspelou technikou s vrúcnou 
muzikantskou lyrikou. V kadenciách dokázal 
2:cnatý svoju bri l antnosť. vystupňovanú do 
obdivuhodnej vi rtuozity najmä v pridávanej 
skladbe N. Paganiniho Viedenský karneval. 

V závere koncertu zaznela Brahmsova 
Symfónia č. 1 c mol op. 68. ktorá znamenala 
dramaturgický vrchol večera. Koncepčný ná
zor, voľba te mpa. dynamicky úzko ohran iče
né póly a rozvláčnosť neprispeli k väčšiemu 
ú~pechu diela. 

K umelecky najhodnotnejším koncertom 
35. KHJ patril mimoriadny výkon orchestra 
Státnej filharmónie Košice pod taktovkou di
rigenta Olafa Kocha z NDR. Koncert mal aj 
mimoriadnu dramaturgickú skladbu. Na 

úvod zaznela Sonata da camera Bohuslava 
Martinú - dielo pre komorný orchester a só
lové violončelo v podaní ostravského umelca 
Ji ffho Hanouska. V druhej časti koncertu 
sme si vypočuli -3. symfóniu Antona Bruck
nera , ktorá patrí k zaťažkávaj úcim úlohám 
kvality orchestra. Vďaka dirigentovmu s(t
stredenému výkonu sa podarilo dosiah nuť už 
v diele Martinu účinný výsledok. Violončelis
ta prekvapil vyspelosťou a muzikantskou ver
vou, brilantnou technikou. ktorú podriadil 
melodicky charakteristickej vrúcnosti svojho 
partu. Hoci sa v Brucnerovcj 3. symfónii pri 
podrobnejšom skúmanf dá nájsť mnoho in
terpretačne nedokonalých prvkov (najmä 
v skupine lesných rohov). v celkovej stavbe 
a uchopcnf hudobnej matérie sa nestra tila 
podstata. smerujúca k silnému hudobnému 
zážitku . Zásluhu má na tom najmä dirigent, 
ktorý dokázal dýchať s orchestrom. 

· V programe ďalšie ho symfonického kon
certu 24. 5. zaznela Beethovenova predohra 
Prometheus (namiesto plánovanej mexickej 
skladby) a Cajkovského 6. symfónia Patetická 
op. 74 (po koľkýkrát už?). Lákadlom koncertu 
bola málo hrávaná skladba Františka Vincen
ca Kramáŕa Koncert pre dva klarinety a or
chester Es dur v podaní člena SF Júliusa Klei
na a Kubánca E. Rodriguesa Acuňu (študoval 
v Prahe na AMU). Dirigentom bol Madar 
Gyula Németh, ktorý za mexického dirigenta 
zaskakoval s neobyčajnou schopnosťou na
št udovať rýchlo , sústredene a podať svieži vý
kon. Jeho gestá a celý dirigentský prejav 
svedčia o bohatej praxi. Dva klarinety v Kra
máfovom koncerte nic vždy spolu ladi li, roz
dielna bola i technika á hudobné cítenie, no 
napriek tomu vznikol príjemný umelecký do
jem. 

Tvorba B. Martinú zaujala aj amerického 
dirigenta Leo Najara , ktorý zaradil do svoj ho 
prvého koncertu v Košiciach skladbu Caril
lon. Ešte predtým však venoval poslucháčom 
populárnu skladbu ,Aarona Coplanda Fanfá
ry pre obyčajného človek a, ktorou si uctil na
šu nežnú revolúciu . Leo Najar si získal sym
patie poslucháčov už na začiatku koncertu. 
ale aj v ďalších skladbách najmä v Symfónii 
č. 4 e mol op. 98 J . Brahmsa. Najviac zaim
ponoval v Mozartovom koncerte pre husle 
a orchester č. 3 G dur KV 216, v ktorom hra-

Olaf Koch, NDR Snímka arebfv UŽ 

la sólový part Angel ina Abadžieva z Bulhar
ska , kde nechal vyniknúť najmä sólovým úse
kom a zaujímal sa o štýlové vyznenie celku . 
Záverečný koncert 35. KHJ patril spomí

nanému Symfonickému orchestru Miskolc. 
ktorý pod taktovkou László Kovácsa s Mie
šaným zborom Bélu Bartóka a sólistami (Zs. 
Bazsinkay. T . Daróczy. P. Fricd) predniesol 
oratórium Stvorenie J . Haydna. Po Janáčko
vej Glagolskej omši (na záver organového 
festivalu) to bolo ďalšie symfonicko-vokálnc 
dielo v rámci tohtoročných hudobných sláv
nostf v Košiciach. Neprinieslo však očakáva
ný vrchol festivalu. umeleckú dominantu. 
Hoci ~a orchester za posledné roky v kva lite 
v mnohom zlepšil a pôsobivé bolo i naštudo
vanie zborových a ~ólis tických partov. chýba
la tu .štýlová a ume lecká zrelosť a výnimoč
nosť . 

Nemožno si ncvšimnút'. istú dramaturgickú 
jednotvárnost' symfonických koncertov na 
KHJ. prevahu s láčikových sólových nástro
jov. absenciu sólového klavfra (hoci je už no
vý Bôsendorfer!). súst redenie na tvorbu 
J . Brahmsa. obdobie klasicizmu. ale aj 
v tomto roku jubilujúceho B. Martinú a jedi
nú skladbu (premiéru) slovenského autora . 
N. Bodnára. V budúcnosti treba prehodnotiť 
koexistenciu hudobnej jari s organovým fes
tivalom. doterajší akcent na organ uplatniť 
prfpadne ako východisko novej koncepcie . 

alebo obc podujatia od seba diametrálne od
deliť. Aby si jeden z najstarších hudobných 
festivalov na Slovensku našiel svoje opod
statnenie u širokej ve rejnosti (pretože len tak 
má zmysel a iba vtedy sp[ňa stále aktuálnu 
úlohu výchovy človeka ku kulturc a kultúr
nosti prostredníctvom umenia) . Umenie sa 
musí podávať v kultúrnom prostred[ , s esteti
kou aj vo výtvarnom prejave a výzdobe kon
certnej s{lly , vstupnej haly a pod . Je najvyšší 
čas. zbavii sa akejsi provinčnosti. ktorá tu 
dodnes pretrváva takmer vo všetkých sférach 
kultúry. 

LÝDIA URBANCiKOV Á 

20. Medzinárodný 
organový festival 
v Košiciach 

Jarný hudobný maratón v Košiciach je už 
spravidla realizovaný v dvoch súbežne pre
biehajúcich festivaloch- Medzinárodnom or
ganovom fe~tivale a Košickej hudobnej jari. 
Tohtoročný 20. jubilejný MOF obsiahol šesť 
koncertov, na ktorých participovali štyria za
hraniční a traja dom:ki organisti (spoluúčin
kovali Státna filharmónia Košice. Janáčkova 
filharmónia . Miešaný zbor mesta Bratislavy, 
jeden recitátor a štyria speváci). 

Na otváracom konccnc sa predstavil Felix 
Friedrich z NDR. kto rý podal hneď v úvod
ných dielach J. L. Krcbsa sústredený a dobrý 
výkon. Technické nároky polyfonickej sadz
by v nasledujúcich dielach J. S. Bacha zvlá
dol umelec tiež na imponujúccj úrovni. Citli
vé modelovanie a výrazový náboj zapôsobili 
najmä v Altenburských fantáziách pre organ 
od Jifího Gcmrota. v ktorých sa Friedrich ex
ponoval eleganciou a tvorivým, miestami 
však troch a asketickým temperamentom . 
Svoje vystúpenie doplnil o Rap~ódiu C. Sa
int-Saensa a Toccatu E. Gigola, ktoré pred
niesol s výrazným interpretačným zaujathn . 
dôkladnou prepracovanosťou nálad. 

Siroký register farebných odtieňov sa 
s úspechom podarilo vyčariť z kráľovského 
nástroja írskemu organistovi Gerardovi Gi l
linovi. ktorý sa pri svojej prvej návšteve 
v Košiciach uviedol ako umelec s nadhľa
dom. Bohatú invenciu. ktorou disponuje. 
uplatnil nielen v barokovom repertoári 
(L. Ma rch and - Grand dialogue in C. J . 
Stanley Voluntary op. 5 č. 7, V. Boyce - Vo
luntary in D. J . S. Bach - Toccata a fúga 
F dur BWV 540). ale najmä v dielach 
C. Francka - Pi~cc heroique a populárnej 
Grande picce symphonique op. 17. Gi lleno
ve majstrovstvo pri formovaní hudobných 
fráz našlo uplatnenie i v skladbe jeho žiaka 
Raymonda Deana - Idol s ( 1971). 

Na treťom koncerte dominovala v progra
movom pláne tvorbu G . F. Händela . V Kon
certe pre organ a orchester A dur op. 7 č. 2 sa 
prezentoval sovietsky organista Eduard Oga
nesian. ktorého celková interpretačná kon
cepcia vyznela dosi problematicky - stupni
cové behy a pasáže klaviristického poníma
nia prevládli nad veľkoleposťou a gracióznos
ťou barokovej hudby. So zasväteným a h[ba
vým podanfm sme ~a st retli až v druhom 
Hände lovom opuse - v Koncerte pre organ 
a orchester g mol op. 4 č. l . v ktorom pred
viedol znamenitý výkon Gerard Gi llen. 
Technicky presvedčivé a autentické pretlmo
čenie sólového partu sa opieralo o pevné sta
vebné kontúry a nadobudnutý dojem z pred
chádzajúceho Gillenovho recitálu sa pri in
terpretácii tej tQ koncertantnej skladby po
tvrdil. 

Účinný kontrast večera navodila druhá po
lovica programu. v ktorej odznelo Concerto 
polifonico pre organ a orchester Jána Zim-

mera z roku 1986. Polyfonicky 
bolo vystavené ako veľký 
v ktorom dominantnú úloh 
part. Sólista Ján Vladimír M 
til svojej úlohy na vysokej úrovm. 

Uvedené diela s prccizitou 
gent Richard Zimmer. ktorý po 
koch ukonči l týmto koncertom 
nie za pultom Státnej filharmóruc 
ciach. 

Recitál Kamily Klugarovej 
razné nóvum v dramaturgii "'"'"~
ganových koncertov. Svoje 
kvality prezentovala v diele Petra 
pre organ. Tvar tejto osc:mča~tO\ctll 
je vyvážený- zúčastnené 

ky- recitátor (František 
sústredili na hudobné tlmočen 
nému námetu. vo výrovedi 
striedmej. l napriek n P1Jvhovr•ilw.

nickému stavu nástroja v Dóme 11 

vypracovala Klugarov<l partitúru 1 

registráciou do pôsobivého dv~mm~• 
lúka s dôrazom na výraz a cclkm) 
účinok skladby. 

Standardným recitálovým 
predstavila hŕstke košického 
organistka Magdaléna 
Sonáte G dur BWV 530 J. S. 
trebné ocen iť interpretačnú 

a kompaktnosť , avšak v detailnrej!a•• 
de tu prevládal pocit akejsi "'""''""~
tosti. Ďalšie skladby - Fantáziu 
op. 135 b M. Regera, Fantáziu 
deľncj hudby P. Ebena a Ke,Jtl!.l:ehll,. 
-Žalm 94- zahrala umelkyňa 
zovým rozpätím. Prejav u 
znaky vyspelej interpretácie. 
nou podporou je perfektné 
mie. 

Záverečný f<!stivalový koncert 
svojej programovej zostave 
V prvej polovici odznela štvorča<J •• 
Certná Symfónia pre Organ a nrr•hP<JI

belgickéhO skladateľa a 
Jongena so sólistom Imrichom 
výkon (so spoluúčinkovaním s 
filharmóniou) upútal suverenitou. 
álnym vkladom . jednoznačnosťou 
interpretačných parametrov. 
Záverečnou skladbo u festivalu 

golská omša Leoša J anáčka . 

náčkovej fi lharmónie Tomáš 
dol partillíru v celkovej koncc,x·ii 11 

rozpracovaniach omše. členenej 
t í. Kvarteto sólistov (Brigita 
Beňačková. Frant išek 
vák) dokázalo vystihnú!' 
vú intimitu Janáčkovej 
de a plne rešpektovať i účinnú 
rigenta . Vo zvuku orche~tra sa 
dzovali soprán a alt . Výborne ~ i 
šaný zbor mesta Brmi~lavy 
majstrom Ladislavom Holá~l.om. 

chester. 
Záverom možno konštatoval. že 

ný jubilejný festival mal dobrú 
úroveň. Jeho ústredná dra 
lienka .. daf možnost' vypočuť si 
né diela organovej lite ratúry. 
kým uvic~ť diela národnej 
hudby 20. ~toročia". bola v 
ná. Napriek tomu ~a žiada 
ktorč t ienisté stránky. 
ovplyvnili celkovú atmosféru. 
me sv. Alžbety a koncertnej 
umenia by si žiadali generálnu 
pagácia celého podujatia by sa 
zlepši ť. Práve v tejto súvislosti sa 
ka možnost' uvažovať o novom. 
termfne festiva lu . ktorý si zaslúži 
zornosť zo strany usporiadatcfo1 
strany návštevnlkn\' konce rtov 
na recitáloch cca 10- 50 fudf je 
alarmujúca!) . Dúfajme . že 
festivalovej desatročnice sa 
šej zdokonalenej podobe. 

J ÚLIA 



ovorÍID.e s riadi•ei'oiD. a predsedo01. výboru 
_____ venského ochranného zväzu au•orského 

LA VNÁ ÚLOHA: ODTAJENIE 
--~v ochranný zväz autorský (SOlA) je organizácia, ktorá ocbraňaqe prá

autorov a významných umelcov u nás i v zabranlt\í. V praxi to znamená 
to, le sa zaoberá vyberaním a vyplácaním tantlém - odmien za používanie 

•••AI'nm a výkonným umelcom. Htstka autorov v minulosti vyutívala kultúr
KSt (resp. využívala to, k t\omu leb kultúrna politika priamo nabáda

••I'IW•e•lt~lúc kultúm~litlckou a ideologickou vyspelosťou svojich diel 
.. *'diel) jednoducho povedané oberala ostatných o leb zaslúžené peniaze. 

,&lou pre tieto machinácie bol práve SOlA. Ani po 17. novt!mbri si neboli 
1 laterpreti celkom nat\lstom, oo sa deje v tejto t._.uplnej ln~tltúcii a t\l sa 

• .,.enJ,Ii miesta pri "koryte14
• To nás in~pirovalo k rozhovoru s riadltel'om 

JUDr. Pavlom Hariánylm a Júliusom Kint\ekom predsedom sekcie popu
Hdby a zároveň súčasným predsedom výboru SOZA. Rozhovor je zamera- ' 

.. lotietkým na úlohy SOlA v oblasti vyúčtovania. 

SOZA zmenilo po 17. novembri? 
Zme ny samozrejme zasiahli aj 

Na začiatku tohoto roku odstúpi l sta
a bolo odvolané staré vede nie . Na 
konkurw ustanovi lo M K SR nové 
na čele s riaditeľom JUDr. Pavlom 

Podľa návrhov jednot livých no
~:nur ·vrh združení a spolkov. ako Sla-

únia . ZA I. SZDU atď. bol 
menovaný nový výbor. Má tri sekcie: 

vážnej hudby a sekcia auto
hudby dovedna. tvoria tú časi 

sa zaoberá prohlémami auto-
, -sekcia výkonných umelcov. je 

· atná a pracuje oddelene od au
. Toto všetko prebehlo v prvom 

tohoto roku. Pred novým výborom 
hlavné úlohy: Prvá- čo najrýchlcj~ie 

c odstránii v etky deformá-
,.,, ,..,,."'' sa ná m to podarilo 

sa to i do vyúčtovania za ro k 
úlohou je priebežne vybudo

konccpciu organizácie SOZA a no
práce. aby naša činnosť reá lnejšie 

používaniu hudobných diel. 
prvoradou úlohou je zbaviť SO

tajomstva. V minulosti sa tu všet
lo za zavretými dvermi a poto m 

róznc le-gendy a dohady. Celú či n

dnes považujeme za verejnú zá
!11111! ocho tní kedykoľvek kohokoľ
infonnovai. Autori s tohtoročným 

dostanú sprievodný list o čin-
rátame aj s vydávanfm praví

veľmi podrobného spravodaja 
SOZA. pripravujeme valné zhro
všctkých zastupovaných autorov. 
pravidelnom kontakte s vcdenfm 
spolkov a zd ružen!. 

Zatial'čo v minulosti sa výbor 
do roka v1ac-mencj symbo
pracuje veľmi akt ívne arie

avé problémy. Cinnosť výbo
formálna a nevyjadruje názor mi-
kultúry. a le zmýšľanie autorov 
ktoré zastupuje . V to mto obdobf 

zfskať všetky závažné informácie 
1ínft1rm.nvať a oci{tcie i spolky. ktoré 

vyslali. V prvých piatich me
~mc pre odtajenie urobili veľký 
predovSetkým prostrcdnfctvom 

a združení. To v~ak nczname-

Snažíme sa o to. aby činnosi SO
nclávislá od mocenských štruktúr. 
lm:jná a aby bola plne záko nná. 

v týchto snaženiach sme zatiaľ 
sa schádza niekoľkokrát me
problé my minulosti i budllc

kladiemc na to. ilby všct-
úplnc rešpektoval i auto rský 
ustanovenia občianskeho zá

jc rozhodnut ie. ktoré by 
i po právnej striínke. 

Môžeme to nazvaf dohodnocova
..-.c~,rrm·.,w,rnic. č i prerozdeľovanie 

. vždy ide o to isté: Vyúč
ktorý p latil v minulosti 

schválený ministe rstvom kultúry. 
klauzuly. ktoré pripúšťali dohod
zmysle kultllrncj politiky KSC} 

autorov. To to dohodnocova nie 

p rebie halo rôznymi spôsobmi. Buď sa dq
hodnocovali konkrénc diela tým. že sa zvyšo
va la ich bodová hodnota (každé dielo na SO
Z A má podľa bodovej tabuľky svoje .. ošaco
vanie"- bodovú hodnotu) . a lebo sa zvyšoval 
celkový objem bodov u niektorých autorov. 
Boli časy. keď sa .. od buka do buka" prideľo
vali prémie jednotlivým autorom a pod . Upi
ne prvý krok nového výboru bolo zrušenie 
to ho bodu vyúčtovacieho poriadku, ktorý to
to pripúšťal a už vo vyúčtovan í za r. IIJ81) sa 
nediali žiadne manipulácie s autorskými od
menami . Vyúčtovanie vychádza iba z jedinej 
zásady . pud ľa ktorej sa odmer)uj e na celom 
sve te a bude sa odmeňovať i u nás: na zákla
de štatistiky hranosti diel v televízii. rozhla
se. predaja platní, verejných produkcií. po
užitia v reklamách atď. sa mechanicky vyráta 
fi nančná hodno ta - samozrej me. v zmysle 
spomenuté ho diferencovaného bodového 
o hodnotenia. Každé mu prináleží odmena 
podľa toho. koľko dosiahol bodov. Celé vy
účtovanie robí počítač. nikto do ne ho neza
sahuje. Ak m(• ktorýkoľvek a utor pocit, že 
dostal málo peňazí. nemôže z toho obviňovať 
aparát, aleho výbor SOZA. Má to na svedo
mí me nšia hranosi jeho skladieb. prípadne 
nesprávne hlásenie užívateľov . Nevylučuje
me totiž. že v štatistikách . kto ré SOZA do
stáva. nie sú chyhy. V minulosti sa o to apa
rát ani výbor veľmi nestarali . My veľmi in
tenzívne hľadáme spôsoby, ako dosiahnuť 
presnosi hlásení. Zvýšime kontrolnú činnosť. 
premysHme spôsob postihov a sankcií odbe
rateľov. u ktorých hlásenia nezodpovedajú 
skutočnosti. Zatiaľ nám v tom zväzujú ruky 
súčasné predpisy a vyhlá~ky. V NSR naprí
klad do~távajú odberatelia za nepresné hlá
senia miliónové pokuty. 

Natíska sa otázka. či by nemala byi vážna 
hudba zvýhodnená. Ona zvýhodne ná je. Vy
plýva to z bodovej tabuľky. Diela žánru váž· 
nej hudby majú nepomerne vyššiu bodovú 
hodnotu ako diela z o blasti populárnej hud
by. 

P. Hariányl: Súčasné vyúčtovanie. spracova
né na zák lade objektívnych výsledkov je 
viacnásobne prckontrolované. Dal som si 
urobi i najmenej tri kontro ly, dve sme urobili 
z podnetu výboru. Výsledky potvrdili , že sú
čet bodov sa rovná výške autorských odmien. 
Podo týkam . že medzi úlo hy SOZA patrí evi
dovať a zabezpečiť vyúčtovanie za užitie diel 
autorov a výkonn ých umelcov. Táto úloha je 
le n jedna z mnoh ých. Napríklad , keby sa pe
niaze nevyheru li. evidenčné zaúčtovacic stre
disko by nemalo čo rozdeľoval'. Ide o ce lo
ročný cyk lu~ pr:ícc. ktorý začína vyberaním 
prostriedkov v priebe hu celého roka . štatis
tickým sledovanfm priebehu celého roka 
a prípravy podkladových materiálov pre vy
účtovanie. Rozdelením a uto rských odmien 
sa končí te nto cyklus. 

J . Kinček: SOZA v súčasnosti zastupuje a~i 
päisto autorov a no~itefuv práv (dediči 
a pod.) Dohodnocovanie sa v minulosti týka
lo asi dcväidcsiatich autorov. Samozrejme. 
nic rovnakou miero u. Malá skupina (pätnásť
-dvadsai autorov} bola dohodnocovaná ver
mi vysoko. ostatní me nej. Samozrejme. všet
ko bolo na úkor ncdohodnocovaných auto
rov. Rozsah dohodnotenia ~a pohyboval 
o ko lo 30% objemu prostriedkov. ktoré mali 
by i vyplatené . 

Vyúčtovan ie za rok IIJ81J má prechodný 
charakter. Táto prechodno~ť sa p rejavuje 
v tom. že z rýdzo praktických dôvodov sme 
postupovali podľa starého vyúčtovacieho po
riadku ~ vypu~tcným článkom o dohodnoco
van í. Ko mpro misné riešenie sme prijali pre
to. aby odme ny mohli byi vyplatené v nor
málnom tl!rmínc . Pri zmene bodovacfch ta
buliek by sme museli robiť všetko od zači~tk u 
- štatistiku. bodovanie a výpočet odm1en. 

Pod ot ý kam . že by to trvalo naj menej pol ro
ka, ak nic viac. pričom hy ~mc ostatné práce 
v SOZA museli úplne za~tavit'. Dne~ však už 
pracu jeme na novom vyúčtovacom poriadk u. 
Prípravné práce sme už začali- v r<imci sek
cií si vymieňame mízory. študujeme vylíčto
vacic poriadky v zahraničných autorských or
ganizáciách- anglickej. švédskej. rakúskej. 
maďarskej. ale i českej. Našou ambíciou je. 
aby sme dosiahli poriadok čo najspravod li
vcjší. Chceli hy sme. aby vyjadroval špccifi
k(l slovenskej hudobnej praxe. ale aby 
v ňom 7Aírove1i boli premietnuté dobré dlho
ročné skúsenosti zahraničných kolegov. 
P. Hariányl: Je potrebné nájsť spôsob. aby sa 
pri vypracovávaní pravidiel stanovovania 
umeleckej hodno ty jednotlivých hudobných 
žánrov a druhov podieľal i všetky zaintereso
vané zložky. na základe čoho hy mali vznik
núi nové pravidl:í, nové bodovacie tabuľky . 

Spravodlivosť vidíme v tom. že SOZA bude 
zabezpečovať len konkrétnu realizáciu týchto 
pravidie l. Samozrejme táto skutočnosi ne
zbavuje SOZA povinnosti pln i ť aj ďa lšie úlo
hy a utorskej ochrannej organizácie. 

Vieme, že v minulosti bolo prijali~ nových čle
nov -autorov spoj ené s rôznymi obmedzenia
mi. Ako j e lo dnes? 

J. Kinček: V minulosti skutočne existovali 
rôzne limi ty. obmedzenia najmä ideologické 
a umelecké. Tieto už neplatia a SOZA je 
o tvorený každému činnému autorovi. ktorý 
požiada o ochranu svojich práv. Osobne si 
však nemyslím. že SOZA by v tejto otázke 
mal byť úplne bez brehov. Existuje tu totiž 
ďalšf limit -ekono mický. Zastupovanie jed
né ho autora sto jf ročne 6.500 Kčs. Pokiaľ 
SOZA bude zastupovať autorov. ktorí dosa
hujú štatistickll výšku odmien IO. 20. 30 Kčs. 
réžiu za nich musia .. zaplatii" ostatní. (pro
striedky na réžiu vznikajú percentuálnou 
zrážkou z autorských odmien - v súčasnosti 
je to asi ll %, mimochodom v zah ranič! 30-
40 % ). Uvažujeme preto. či by sme pri prijí
maní nO\Iýeh členov nemali uplatniť určitú 

eKonomickú reguláciu. Mne o ·obne ~11 páči 
anglický systém prijímania nových členov, 
kde nový adept najprv zaplatí menšf vstupný 
poplatok. čím sa automaticky stáva .. čakate
ľom" na prijatie . Odmeny sú mu riadne účto
vané a vyplácané. Keď ich výška dosiahne, 
ak sa nemýlim, 3000 libier . je prijatý za riad
neho člena . 

V ntiom rozhovore stále akcentujeme problé
my autorov. Ako je lo so spevákmi a s radový
ml hudobníkmi, klorl nie sú činn l autorsky? 
J, Kinček: Ako sme spomfnali , zastupova
nim výkonných umelcov sa zaoberá samo
statný výbor. Toto zastupovanie vychádza 
z medzinárodných konvencii. Pokiaľ má nie
kto pocit. že u nás existuje prelievanie peňazf 
z jednej zložky do druhej, ta k sa mýli. Odbor 
výkonných umelcov si sám robf vyúčtovanie 
a sadzba vychádza z bodovacích tabuliek uži
vateľov (CST. CsR. atď.) . Problém však vi
dím v ino m - jednou z našich úlo h - a ú lohou 
autorov i interpre tov - je dosiahnuť dôstoj
nejšie zmluvy s jednotlivými užívateľmi -
veľkými {rozhlas. televízia. film) i s ďalšími 
( telovýchova. ministerstvo národnej obrany. 
Erpo. ministerstvo vnútra), alebo aj s menší
mi (organizátormi koncertov. majiteľmi reš
taurácií. di~koték a pod.). Sadzby vyplácané 
za použitie diel vychádzajú z hlbokej minu
lost i. Rozhlas a televízia platia na základe 
tzv . hro madnej zmluvy istú paušálnu sumu za 
rok a je jedno. koľko hudby použijú. Sme to
ho názoru. že tu ~a musí uplatnii časový prin
cíp - t . j. za jednu minútu bude účtovaná 

čiastka. na ktorej sa dohodne me. Paušál totiž 
zostáva nezmene ný. ale zviičšuje sa minutáž 
vy~iclanej hudby. Preto nasw la paradoxná si
tuáda . že čiastka. pripadajúca na odmeny za 
jednu minútu vy~iclanej hudby klesla v roz
hlase z cca troch korún na 2.20 Kčs. čo je pre 
autorov i interpretov žobrácka almužna (pre 
porovnanie - v rakúskom celoštátnom roz
hlasovom vy~icla n í je sadzba za jednu minú
tu hudby 160 šilingov). K l. l. JI)I) J budeme 
niekto ré hromadné zmluvy prchodnocovai 
a s užívateľmi budeme jedna i o dóstojnejšfch 
podmienkach. Konkrétne- vedenie rozhla~u 
s na mi úplne sú hla~r. ozývi.t jú sa však e konó
movia- nic sú peniaze ... Chcel by som apc
lovai na všetkých. ktorí majú ~tou to probh.:
matikou niečo do činenia- snažme ~a dosiah
nu i rozumné podmienky. aby obidve strany 
boli spokojné. Aby odberatelia mohli 
v plnom roz~ahu používať hudobné diela. ale 
aby autori a interpreti za to dostali dôstojné 
odmeny. 
P. Ha ršányi: Autori už vr. ISH6 do~iahli za
kot ve nie wojich práv v Bcrn~kej konvencii. 

Výkonní umcki sa k tomu do~tali až vr. llJhl 
v Rímskej konvencii. Tento ~kom ~toročný 
rozdiel spôsobil. že niektorí výkonní umcki 
majú pocit. že autori sú zvýhndňovaní . To 
nic je pravda. Autori si toho sknitka viac vy
bojovali. Sposob. ktorý niektorí navrhujú 
zohrať autorom a da i výkonným ume kom. je 
úplne nc~pr:ivny. Je potrebné ka,déHo ~pra
vodi ivo odmenii a všetky zmeny aj ekono
micky zabezpeči t'. Táto skutočnosi ovplyvňu

je stanovisko SOZA k zriade niu INTER
GRAM-u na Slovensku. Zriaď\lVai Inter
gram len preto. aby bez zmeny ob~ahu a ná
plne činnosti organizácie vznikla nová finm1 . 
je neekonomické . Nevidíme potrebu. tak 
ako štyridsať rokov predtým. za každú cenu 
napodobňovai pražské vzory a ani potrebu 
napodohňovať organizácie . ktoré majú iné 
ekonomické a právne podmienky ako máme 
my. Každá zmena musí vychádzať zo základ
nej zásad y - že musí ísť o zmenu v prospech 
autora a výkonného umelca a nic na ich účet. 

Doteraz bol aj na najvyššfch miestach pre
sadzovaný názor, že umelci - najmä autori 
a interpreti populárnej hudby majú dosi pe· 
ňazí. tak im treba bra i a nic dáva i. Nehodno
tila sa objektívna práca a prfnos au tora a vý
konného umelca spoločnosti. Ak niekto do 
káže napísať a interprctovai sk ladbu. kto rú si 
na platniach. či kazetách kúpi napr. milión 
l'udí. je jasné. že tím . ktorý má na tom záslu
hu. musí byť po práve odmenený. Títo ľudia 
zarábajú nielen pre seba. ale mnohonásobne 
viac pre spoločnosť- a to u nás zďaleka nic je 
samozrejmosťou . Preto hy spoločnosi mala 
nájsť primeraný spôsob. ako sa im odvďačii. 

V te jto súvislosti je nevyhnutné. aby sa odta· 
jilniclen SOZA. ale aj politika Státu pri tvor
be a rozdeľovaní finančných prostriedkov 
a dotácií. Pokiaľ sa tieto zákony a predpi~y 
budú tvoriť mimo verejnosti. bude na SOZA 
každý nadávať. 

Stále hovorime o dielach na~lch autorov. Ako 
j e to s použlvanlm did zahranltných autorov 
unú? 
J, Kinček: Je v to m hrozne vda .. pirátčiny" . 
V minulosti existovali ideologické limity na 
vysielanie zahraničných picsnf. Boli stanove
né percentá, koľko sa môže hrai akej hudby. 
Tieto obmedzenia d nes padli. ale nastúpil i 
nové limity. ktoré by mal dodržiava!' každý 
slušný človek -limity ekonomické. Keď chce 
niekto púšiať skladbu M. Jacksona. mu~í za 
ňu zaplatiť valu tami. Keď ich nemá. musí po
užiť takú pieseň . na ktorú má. Veď kto má 
marky na Mercedes. kúpi si ho. Ostat n! si 
kúpia Favorit. Keď sme jednali s Rakúšanmi. 
nic veľmi príjemne zne li vyhlásenia riadite· 
rov rakúskych ochranných organizácií. ktorí 
povedali- keď chcete vstúpiť do Európy. tak 
sa správajte ako civi lizovaná e uró pska kraji
na . V minulosti poplatky za zahraničné die la 
vyrátal SOZA v korunách a vo valutách ich 
zaplatilo ministerstvo kultúry. Toto už teraz 
MK nebude robiť. Poplatky budú hradiť sa
mo tn í užívatelia. Kým medzi nami bola že
lezná opona. západným autorským organizá
ciám to bolo jed no. Dnes si už dohre uvedo
mujú , že tu- hlavne . keď hudc ko runa kon
vertibi lná - by mohli hroziť veľké úniky fi
nanci!. Na to sa pripravujú. hrozia kontroly . 
Vznikne situácia. že ak neprcdfdcme pirát
skemu použfvaniu hudby- a to sa týka tak i~
to rozhlasu. či televízie. ako diskoték - môžu 
nastai vážne medzinárodné p ·oblé my . · 

V súvislosti s otvAranim oldt·n (a dverl) do 
Eur6py to bol naozaj symbolický zánr naScj 
besedy. Interakcia medli n»mi a zahraničím 
v§ak funguje l opačne. Nové \'edenle SOZA 
začalo intenzlvnejfie jednat' so zahraničnými 
zväzmi i vo veci ochrany prAv naAich autorov 
za hranicami. Úspechy sú cltern~ - ,. tomto 
roku sa značne zvýfili prljmy zo zahraničia 
v porovnani s minulým rokom. ,.Kaldý autor 
má svoje prAva a tieto práva môú uplatňoval' 
cez na~u organizáciu", hovori JUDr. P. Har
šányl . .,A my zasa budeme v maximálnej mie
re dodrtiavat' to, čo pre nás vyplýva zo záko
na. Pri hodnoteni SOZA musime vychádzal' 
nielen z minulosti, ale i z člnnosll, ktorú vede
nie a nový výbor reálne vykonáva v súčasnos
ti. Ku kritiluim uverejňovaným v róZIIych ča

sopisoch a denníkoch, medli nimi i v Hudob
nom živote, môúme komtatovaC' Iba jedno: 
každý si musi zamiesi' najprv pred vlastn)•m 
prahom a pristupoval' k rlešealu vy~ 40 ro
kov zanedbávaných otázok objeklivne, 
s vysoko odbornou Zllalost'ou a so snahou po· 
mócl' vytvoril' skutočne demokratický systém , 
v ktorom bude zákon, poriadok a úcta hlal'
ným atribútom." 

Pripravil MARIÁN JASLOVSKÝ 5 Hž 
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OSUDU 
Bolo to v roku 1861. keď vedenie petro

hradského Cárskeho divadla požiadalo Giu
seppa Verd iho o napísanie novej opery. 
Z tejto ponuky sa zrodila Sila osudu. dia
ma nt medzi operami zrelého Verdiho. 

Dielo malo svoju maďarskú premiéru už 
v rÔku 1875. na scéne vtedajšieho Národné
ho divadla. Skončila však s veľkým neúspe· 
chom. vďaka čomu sa inscenácia dožila iba 
dvoch repríz. V paláci dnešnej Státnej opery 
bola Sila osudu premié rovaná v roku 1929 
pod taktovkou Sergia Failoniho. Ďalšie uve
de nie v roku 1964 je už spojené s osobou 
Lamberta Gardelliho . Táto inscenácia sa 
udržala na scéne dvadsai rokov a je spojená 
s menami ako Scta dcl G ra nde (Leonora). 
Sándor Kónay (Don Alvaro). Barnabé Mar
tini , Carlo Cosutto či Carlo Bergonzi . Gar
delli po šiestich sezónach dielo znovu naštu
doval a 18. mája t. r. uviedol na scéne Erke· 
lovho divadla . pričom diriguje prvých päť 
predstavení a v novembri ďalšiu sériu. Pripo
jili sa k nemu režisér András Mikó. scénograf 
a kostýmový výtvarník Péter Makai. zbor
majsterka Anikó Kat ona a choreograf Gábor 
Kcveházy. (O Gardellim je známe, že sa ne
stotožňuje s režisérsko-centrickým poňatím 
j aviskových diel, a preto diriguje opery už 
niekoľko rokov iba v nahrávadch štúdiách . 
Výnimku tvorí iba Budapešť a spolupráca 
s Andrásom Mikóom.) 

Koncepcia inscenácie. je založená na mo
dernom vyznení pri súčasne tradične chfipa
nej hudobnej interpre tácii. Prvú požiadavku 
zabezpečuje šikmá . schodovite stúpajúca 
scéna. Je kon~tantná , pra kticky prázdna , iba 
z ho ra spustené eleme nty symbolizujú miesto 
dej a a dodávajú mu potrebnú atmosféru. 
Mohutná , klinová predopona na otvorenom 
javisku . akýsi relié f s výjavom Diirerovej 
Apokalypsy. symbo lizuje krutý cva l osudu , 
pričom slúži aj ako pozadie pri monológoch 
Alvara a Leonory. 

Mikó aj teraz dokázal. že je veľkým maj
strom zborových scén. Jeho tabla i vďaka pe
strým kostýmom vojakov a ostatných postáv, 
výborne kontrastujúcich so šedou jednodu
chosťou kostýmov mníchov, sú prekrásnymi 
živými obrazmi. Zvlášť som si zapamätal pô
sobivé riešenie v scéne žobrá kov pred veT
kým výstupom Fra Me litoneho. 

Gardelli v roku 1970 v Londýne nahral tú
to .. verdiovku" so špičkovými talianskymi só
listami , čfm vytvoril kvázi etalón adekvátne
ho tlmočenia diela - a túto koncepciu v ni
čom podstatnom nezmenil ani po dvadsiatich 
rokoch: aj teraz dominoval v opere pravý ta
liansky ko lorit , mäkké a vláčne vyspievanie 
melodických oblúkov a úžasná pestrosť nála
dových odtieňov. 

NAMIESTO RECENZIE 

V po~lcdncj dobe mi prichodf na um scéna z na
~ich núrodných rozpnívok . v ktorej hrdina dnrazr 
na rázcestie . Je to jedna zo vzácnych chvfT. kedy 
drží osud vo vlaslňých ruk tích . kedy skuločnc záleží 
iha na ňom . na rozhodnu1 L ktorou z ponú knutých 
ciest sa vyd:\. 

Ak mi táln epizóda napadla v ~úvi~ losli . resp. vo 
vzťahu k ~úča~ncj ~itu :ícii v ume ni u nás. uvedomil 
som si. že ide o pndnhnmť čisto n:íhodntL My s rce 
vieme. že v prfpadc rozprávky sa !.prdvnc rozhodol 
a v dôsledku to ho ; i napokon palmu vfťazslva od
niesol ~pravidla najmlad~í brat . či iný - chudobný. 
odslrkovaný. zaznávaný. Hfadať lu ale aké~i analó
gie s oblasťou ume nia hy holo prcd~a le n pochuhé . 
Iste . na základe niektorých vonkajMch znakov (naj
mlad~ r . chudobný prfhuzný. ods trkovaný a pod.) t u 
určitá paralela existuje. môže sa teda zdai. že • .. vf
ťazstvo bude naše". Rozumová úvahu nám v~ak na
šepkáva . že ono reálne víút~lvo dohra nad zlom 
v nereálnom (rozpnívkovom) čase je- aspoň zatiaf 
- nereálnym víťazstvom ducha nad hmotou v reál
nom ča~e. Toto konštatovanie nás však nezbavuje 
dnešnej možnosli a zúrovcň povinnos1i vybrať ~i 
nick1orú z ciest. Veď - cilujcm ulicu - .. Kto. ak nic 
my. kedy. ak nic te raz?" Teda vofha v osobnom ži· 
votc , vo vzťahoch k fuďom . v ohlasti fi lozofie. sve
tonázoru . ekonomiky, umenia. operného umenia. 

Aký osud a; i stihne naše t ri operné scény? K10 
vlastne stoj i v 1om1o prípade pred o~udnou križo
vatkou? V čl ch rukách je lós? Sú to úradníci na mi
niste rstve, na národných výboroch. vedenie diva
diel. umelecké ~kobtvo. kritici . ume lci . či sám n{l
rod . ~.!nrý si už konečne uvedom(. že život na javis
ku i' hfadisku je odrazom jeho kultúrnej vyspelos
ti? V ktoreJsi z recenzií ~m v tomto bode napísal: 
pokračovať možno ad lihitum. Platí to i 1eraz. 

Nový ús 
Jozefa Kun 

Scénickým pnkom inscenácie boU i't'Ýja~ DOrerovej Apokalypsy 

V nárokoch na speváka táto 
nfckeho ui!ňa Hansa Sachsa 
ostáva za ostatnými hrdinami 
skú~bným kameňom pre 

Obsadenie. ako zvyčajne, je pa ralelné. 
Druhé som videl a počul na po lovere jnej ge
nerálke a prvé o dva dni neskôr na premiére. 
Hlavni predstavitelia jednotlivých obsadení 
sú vytypovanf s vcfkým citom pre homogeni
tu. Kým prvé pripomínalo akúsi krehkú, do 
výšky smerujúcu gotiku . druhé zase masívny, 
guľatými oblúkmi charakterizovaný štýl ro
mánskych stavieb. 

Ilona Tokodyová a Péter Kelen sú dlho
ročnými zohratými partnermi , výborne har
monizujú tak po vokálnej stránke (obaja ma
jú svetlcjšf hlas), ako aj vďaka svoj im subt íl
nym , krehkým postavám. Druhou dvojicou 
je Veronika Kincsesová a .. náš" Sergej La
r in. Ich hlasový materiál, bohatý na horné tó
ny a e móciou nabitý strhujúci prednes , vý
bo rne vyhovuje požiadavkám partitúry, čím 
adekvátne kompenzujú interpretáciu prvej 
dvoj ice , bohatšiu zasa na jemné odtiene a vý
razové nuansy. Pomstychtivého Dona Carlo
sa stvá rnil Pál Kovács lyricke jšfm , talianskej
ším, kým Mihály Kálmándy zase sýtym 

Riešenie? - Konečne sa odhodlať k rekognoská
cii. Na základe symplómov stanovil' diagnózu, na 
základe diagnózy navrhnúť vhodný liečebný proces ; 
byť pripravený ope ru l ívne ods l rm,ovať nepredvída
né komplikácie, neustále kom rolovať stav pacienta . 
A to viíctko s jediným ciefom - 7Álchrániť mu život. 
Rozdiel od medidny je iba jeden a to podstatný: 
.. lekár" nc~mie v žiadnom prfpadc zuchovať .. lekár
ske" aajoms1vo! Národ sa musí konečne dozvedieť. 

· že naprik lad umelci (ak nemajú vlastný byt) bývajú 
v >pinavych robotníckych .. hoteloch". te odchádza
jú 7"' bytmi a spoločenským uznaním do Prahy (ND 
im obc s radosťou po;~ytnc) , že mladi mnohokrál 
nedostanú príležitosť len preto. lebo mzdové pro-, 
striedky čerpajú ncproduktfvni. t. j . ncspicvajúci 
sólisti (z hladiska výšky náslupného platu hy mohli 
jedného veterána nahradil i traja .. elévi"). te kvali
ta orcheMra nic je determinovaná len úrovňou ~kol
stva a nedostatko m dirigcnaov. ale i ~y~témom vý
pomocí. ktoré v premyslenosti a spôsoboch nczao~
távajú za niektorými prakt ikami mafie. aaď .. atď. 

Je jasné, te tcnlo klausovský balfk problémm 
možno riešiť 1ba v ~účinnosti všetkých ~pomenutých 
i ďalších nespomenutých orgánov a jedincov. Je to 
zlatá (ale nic stredná!) cesta, na konci ktorej by 
mohlo byť svetlo. Pre kritika vys1upujc v podobe 
nádeje. že už nikdy nebude mu~icť Isť hodnoti ť 
podujal ic s oprávnenou obavou fiaska . Ze bude na 
umelecké produkcie chodiť so zvedavosťou, plný 
očakávania. oprostcný od ncprofe~ •onálnych pred
sudkov typu .. veď ako l<> už môže dopadnúť!". Je 
preňho nádejou . te už nikdy nebude mu•icť vol iť 
medzi falošou e tikou a pravdou. Ze cc~la. kde je 
jeden ~mer označený ako ETI KA (sfubujc nckon
niktnosť. podávanie rúk . pozvánky na popremiéro
vé posedenia či iné pozornosli, pochopiteľne za ce
nu slraty vlastného názoru a zdravého úsudku} 
a druhý PRA VDA sa ra1 a navždy ; tane jedno
smernou. 

JURAJ oóSA 

a tmavším barytónom. Part Pátra Gvardiana 
v obidvoch prípadoch tlmoči l László Po lgár. 
(A lternovať by ma l Kolos Kováts.) Jeho 
prekrásny hlasový materiál. spojený s hl bo
kou ľudskou majestátnosťou , je najčis tejším 
speváckym zážitkom predstavenia . Ferenc 
Begányi v úlohe grófa Calatravu - popri mat
nejšom výkone Gábora Kenescyho. je vyslo
vene luxusným obsadením. tva Pánczélová 
je atraktfvnou. strhuj(lcou a hlasovo brilant
nou Prez1osillou. kým Katalin Gémesová je 

•v tejw postave vážnejšou , pritom jedno
strannejšou Cigánkou. Detailne vypracovaná 
postava Fra Mclitone ho Gyôrgyho Bordása 
je už jeho dávno známou a osvedčenou úlo
hou , ale týmto charakterom , vymodclova
ným priam shakespearovskou drobnokres
bou . ne má problé my ani Gábor Gárday. 

Vďaka kvalitnej interpretácii sa po posled
ných pianissimách záverečného tercetu ako 
zdravý kontrast rozburácal dlhotrvajúci po
tlesk. 

JOZEF VARGA 

je prvé dejsh·o. Veľkú 
vysvelf.Qe zaľúbenému Sh•Wnaoll• 
speváckej súťaže 
Jozef Kundlák zaspieval s 
nemec:kou dikciou a 
a úspdne sl poč{nal l v ostl1tnS'C11• 
Okrem perfektnej SIH:vá<:Jlel 
svedi!lvosti sa prejavil v ZJivere;!Mi 
s (!Ienkami baletu~ ako •-.íh.nrn~• 

V u\·edenej role sa Kundlák 
milánskym diváko.D, ale i 
ktoré oproti plánovanej 
spravilo jediného predslavilefa 
~· A tak z uvedených ôsmldl 
M~strov spevákov v tejto sezó11e 
svojho Dávida sedemkrát. 

l na úklade tohto úspecba ~ 
Kundlák.a opät' vybral Ufdlrlgal 
R. Muli, tentokrát do pripra,onll 
zartovho Requiem, s ktorým La 
l . júla t. r . letný hudobný festival' 
Ravenne. 

l. júna t. r. sa konala v Divadle JGT v Banskej Bystrici premiéra operyG. P•u,...laiM' 
Tún Inscenátorov bol tentokrát zostavený z reflséra Petra DOra, host'.Qúceho 
tvanúka Ladislava Vychodila, autorky kostýmov Ivety lvli!ilivej, posluchá&y 
hudobné ndtudovanle sa podpfsal iéfdlriaent divadla Dubn ~tefánek a zbo•rmtqlla 
slav Varale. Zo sóllstcw sa aa l. premiére predstavill M. Murpjová 
s A. Dvorskou-Galovou a A. Stopkovou) J. Zemko (Cavaradossl, s J. 
M. Sehenko (Scarpia, s J. Koseeom L h.), ~. Babjak (Kostolnlk, s & Turňom L 

bM (Anaelotti, s R. Rusnákom), J. Sanitra (Spoletta, s D. Pakkánylm), a d'alif. 



SPOLOCNOst 
GAMBA bola zaloied v Prahe 

Spcl~otnos;u pre starú hudbu pri 
~lld4Mnej spolobtostl. Jej i!innosC by 

• llftd4)vk:tkým spo(!ívat' na vlastnej ak
- spoloi!nom muzlcfrovanf 

ostatných spriaznených ln~tru-
a vokálnych Interpretov. Ďal~u 

distribúcia gambovej lltera
~1\'anle lnformáclf o moinostl zaob

ústrolov a strún. Vo svojej i!lnnosti 
úzko spolupracovať so Spoloi!

'ÝI'Oboov historických hudobných 
Uroveň bola zaloiená ~ ť:esko
lutnod spoloi!nosf ako poboi!ka 

spoloi!nostl, nakoľko pouiltie lut
lloaiOn~éblo nú troja je v starej bud

s pmbovýml súbormi. 
_..ilstrlito•ra ť:esko-Siovenskej pm

pána Davida Free
~•lloc'!:nO!I( nadviazala úzke kontakty 

oe•rsoekt:fVJiae l s americkou 
spcJ•Iotno!itOI~, celkove chce pôso
cel4)eUrólltSk1~ch aktivít. V ú.Qme 

nadvizovanla kontaktov a vzá-
laformovanosti bol vydaný ad~r 
u viole da gamba a cfal§fch spriaz
ústrojoch, ako ~ výrobcov hlstoric-

ástrojov. Zli.Qemcovia o i!lenstvo 
pricu v ť:esko-Siovenskej spoloi!

noly da gamba sa môiu prihlásiť na 
David Freeman, StfdovicU 24, 

6, alebo Karol Medňanský, 
3, 08001 Prdov. 

....,., • ...,,,, §lestlch gltarových recl~ov 
fO výbornej akustike historických 

suterénu Konzervatória v Žlllne 
Mladf ddejní slovenslú g.ltaristi 

A. Zacharov" I . . Schelllngo~ 
Slobodník a R. Bônde z tried 

llrdiiko·~el. J. Labanta aD. Lehotského 
výkonmi, ie v IŠU a na 

v Žiline sa mladým talentom 
pozornosť. Z mnoistva sólo-

U.Ipozfcif skladateľov rôznych §týlo
~vihnúťskladbysú~ 

1-.enskýc:h a i!eských autorov: Tadeli
(Rapsódla), D. Martlni!eka (Sere

z Renesančnej i!ftanky a Kalel
Hatrfka (Sonatfna) a E. Zli

(lntrodUZI•onee Toceata), V. Mojif
slnce) a V. Kui!eru (Dlario). 

to dlboroi!ný dramaturg.lcký 
lllll.ai!IIDOV, ktorf za Interpretáciu na

získali nejedno ocenenie 
v dote~§ej 1~roi!nej tradfcli 

Hory" - okrem iných cien a uznani 
ť:HF a jedna Cena SHF za n* 

súčasných i!eských 
skladieb). -DI, 

INFORMÁCIE k 3. me
súfail pre husle 

uskutoi!nf 10.-JO. októbra 
sa môiu v§etcl profesionálni 

roZillleJJU veku, n~vlac s l husľa
dftke korpusu 405-415 mm). 
budú dotované ~ peilainý

(1000-JSOO Leva) a stanú sa ma-
bulharského §tátu. Neodmenené 

odpredať na ipecl~nom ba
dohodnuté ceny. PrlhWky 

do 15. septembra 1990. Ďalile 
sa moino dozvedie( ~ u dr. 
(Bratislava, tel.: 514-15). M. K. 

MEDZINÁRODNÉ INIERPRETAC 
V PJFštANOCH (15.- 31. júla 

proaramu: Koncertný 
7.) Magdaléna H~óssyov'; 

spe" oratori~ny a kantátový 
7.) Peter Mlkulaii, koncertný spev, 
friprava (16.-JO. 7.) Eva Blahová; 

7.) Halina Curny.Stefaóska, 
ifwn•rnt•~ná hra na dvoch klavíroch, 

(16.-13. 7.) Marián Lapbnský, 
, komorný klavír (14.-30. 7.) 

Rakúsko; (16.-30. 7.) Eduard 

Grai!, ZSSR; violoni!elo (16.-30. 7.) Jozer• 
Podhoranský a (14.-30. 7.) Michail Choml
cer, ZSSR; Oauta (16.-30. 7.) Milo§ Jurko-. 
vii!. 

e Po matiné k obnovenej premiére Sucho
ňovho Svätopl\'ka, besede s M. Kl§oňovou
·Hubovou a z(lazde do Janáčkovho divadla 
v Brne na Donizettiho Favoritku uskutoi!nil 
Klub priateľov opery SND ďal§ie podaqatie 
- posedenie s bývalým tenoristom bratisla\'• 
skej opery dr. Gustávom Pappom. Za klavír
neho sprievodu svojej manielky odspieval 
dr. Papp v priebehu dvoch hodfn plesne 
F. Kafendu a Schneidera-Trnavského, árie 
z Grófky Marlce, Dalibora, Plkovej dámy, 
Bega B~azlda a Tosky, pričom spev "naii
vo" bol kombinovaný s po(!úvaním jeho gra
mofónových nahrávok (Carmen, Židovka, 
Komedianti, M~stri speváci) a s pútavým 
rozprávaním o veciach umeleckých l záku
lisných. Popri obdivuhodnej hlasovej forme 
sede.mdeslatnlka, ktorá u jeho stariích 
priaznivcov vyvolala nostalg.lcké spomienky 
na operné večery v časoch jeho n~vä&j slli
vy, sme s pôiltkom prijali bezprostrednosť, 
sebairóniu l elegantný §arm nlekd~§leho 
"prvého mllomfka" odej opery, označova,. 
ného tiet ako splev~úceho chirurga alebo 
oper.Qúceho speváka. Pod&Qatle ukončil 

príhovor M. Kl§oňovej-Hubovej, ktorá 
v niekoľkých vetách nai!rtla prítomným Pa
ppov umelecký profil, založený na dokonalej 
profesionalite a umeleckej l l'udskej pocti
VO!Itl. ~. A. 

e NOVÉ SIDLO SLOVENSKEJ J~ 
VEJ SPOLOCNOSTI je na Sládko,ičovej ll, 
1. posch., 81106 Bratislava (v priestoroch 
býv. ZSSKU) i!. tel.: 334 082. Predseda je Pe
ter Upa, podpredsedovia: Ivan Keller, Iveta 
Lábska a Patrick ~panko. ' 

e BRATISlAVSKí ŽIACI IŠU V BERU
NL Ľudovú ~kolu umenia na ~tefánikovej 
ulici v Bratislave splij~ú s berlínskou Mu
slkschule Friedrlchshaln dlhoroi!né druiob
né kontakty, ktoré vrcholia v pravidelných 
výmenných akciách, naposledy koncertným 
z(jazdom v Berline v dňoch l. ai 6. mlija. 

M. Plačkov" P. Vágner (husle) a K. Grane
cová (klavír) na koncerte v Berline 

Berlfnskl hostitelia sa ~ tentoraz. postara
ll o bohatý pro~, v ktorom nechýbala 
prehliadka pamätihodnosti a účast' na oper
nom predstavení v ~tátnej opere. Jeden dell 
z pobytu venovali Bratislavčania nádteve 
Zlipadného Berlina. Vyvrcholením z(lazdu 
bol v§ak samotný koncert bratislavských tla
kov, ktorý sa konal v koncerntej sieni hu
dobnej §koly vo Friedrichshalne. V progra
me zostavenom z diel slovenských, i!eských 
~svetových skladateľov sa na pódiu strieda
ll malf umelci - dominovali výkony klavirls
tlek- ui prijatých na Konzervatórium v Bra
tislave - K. Granecovej, a K. Brejkovej, ako 
~ J. Palovičovej, huslistov M. Plačkovej, 

P. Váanera, speváčky L. Molnárovej. Zaslú
žený potlesk zaznel ~ po skladbičkách, kto
ré na zoboovej Oaute predniesla n~mlad§la 
účastníčka z(lazdu l~roi!ná J . Gazdfková. 

V. R. 
• 

Blahoželáme 
Terézia HORÁKOV Á, klaviristka, koncert

ná umelkyňa - 70 r. 

lkola •menia, ~tefániko,·a ul. č. " 811 OS Bratisla,·a príj
-tem•nl990 

hryaaaltare. 
iafonaáeie aa rladitel'stve lkoly. Telefón: 472-58. 

xxx 
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KUPKOVIČ A tJEHO 
HUDBA DNEŠKA~~ 

~~ 

Len nedávno sme mali možno~i pripome
núť si L. Kupkoviča (tentoraz. dlafajme. už 
natrvalo. celkom verejne. oficiálne) najprv 
v súvislosti so smolenickými remini~cenciami 
a potom vzápätí exk luzívnym rozhovorom 
v jednom z posledných čísiel Hudobné ho ži
vota. V pondelok 18. júna t. r. sme e nfant 
terrible slovenskej hudby. ako ho v spomína
nom rozhovore nazval M. Jurík. konečne 
privítali aj osobne, na stretnutí s ním a jeho 
hudbou v Klube skladateľov. 

A hoci z celkom opačného pólu . jeho hud
ba opäť provokuje. podrýva. ba celkom na 
ruby prevracia u 1álenú, neomylnosťou pun
covanú hierarchiu hodnôt našej malej slo
venskej skladateľskej obce. Dá sa všelijako 
vysvetľovať, definovať. či dokonca spochyb
ňovať Kupkovičov návrat k tonalitc; celá ple
j áda názorov a možných či ab urdných zdô
vodnení odznela i na tomto stre tnut í: od spo
chybnenia opodstatnenej koexistencii jeho 
a tej druhej ( .. mojej") hudby. až po obhajo
bu a potrebnosť takejto bipolárnosti . A me
dzitým rôznosť prívlastkov ako .. konzumná". 

Ladislav Kupkovič 

.. kulinárska'· ... bezproblémov;í" ... emigrant
ská··. či .. hudba plných ~tolov··. A medzitým 
obscdantná otázka .~:my<,lu komponovania: je 
poslaním. hľadaním islôt v návratoch do 
bl ízkej i vzdialenej minulo~ti. alebo luxusnou 
hrou mimo náš problémový ~vet ... Polemika 
skôr medzi (tča 1níkmi ako so samotným 
sk l~datcľom . Trošku mi pripomína akýsi 
exotický kvet. pôsobiaci dosť nepatričnc 
v našich utrápen ých slovenských lazoch. Je
ho tvár je odrazom iného ~veta- ~vet a s od· 
lišnými hodnotami. určite menej Mrcsového 
a poznačeného - v dobrom i zlom - .. ncob
mcdzenými možnosťami··. Kupkovičovú 
.. klasickú·· hudbu však ani tentoraz nemožno 
neakceptovai. Je to autentická. v dobrom 
slova zmysle egocentrická hudba. prejav su
verénnej a originál nej skladateľ kej individu
ality. Je možné s JlOU i nesúhlasiť. ale ako 
vraví skladateľ. .. som za maximálnu tolcrimt
nosi. avšak ak chce človek obhájii svoj ná
zor, musí. napriek tolerancii vždy vlastne 
niekoho napadnúť:· 

MARTINA HANZELOVÁ 

Snímka Rastislav Polák 

Operetná spolupráca 
Magické zaklínadlo. zázračné Sézam otvor 

sa! pri našom vstupe do Európy si často sto
tožňuj eme s hľadaním ručičiek, kto ré by nás 
bezbolestne a pokiaľ sa dá i s plnou dlaňou 
privied li do zasľúbenej európ kej zeme. pri
čom často celkom zabúdame . že máme aj 
vlastné nohy, ba že i naša ponúknutá d ia•' ne
musí byť úplne prázdna. 

Namiesto nekrit ického obdivu voči všetké
mu .. zo západu" je iste ympatickcjšic a naj
mä konštruktívnejšie uvedomenie si aj vlast
ných predností a v rámci vzájomne výhodnej 
spolupráce preberanie len toho dobrého. 
Zdá sa, že nadviazan ie kontaktov medzi bra
tislavským a viedenským konzervatóriom sa 
postupne rozvinie práve do lakcj to podoby. 
Prvým vel'kým spoločným projekto m bolo 
naštudova nie kl asickej viedenskej o perety 
Richarda Heubergera Der Opernball, na kto
rom participoval orchester nášho konzerva
tó ria. viede nská strana .. dodala'· dirigenta. 
spevákov i požičanú garderóbu a kulisy. Hoci 
pôvodne plánované predstavenie sa napokon 
pre nedostatok vhod ného priestoru v Brati
slave neuskutočnilo (snáď a to podarí v bu
dúcom šk. roku). Viedenčania vyšl i svojmu 
partnerovi v ústrety a zorganizovali pre vyše 
stovku pedagógov. žiakov a o~tatných záu
jemcov z Bratislavy zájazd na pred tavenie 
do Viedne. Z núdze cnosť sa nakoniec stalo 
toto riešenie. ktoré umožnilo celkom zblfzka 
nazr ieť pod pokrievku viedenského konzer
vatória a čosi pochytiť i z typickej viedenskej 
klímy. Zdá sa. že klasická. najmä viedenská 
operela má vo svojom pôvodnom prostredí 
ešte i dnes výsadné pos1avenic - na rozdiel 
od nás. kde ju ce lkom nekriticky zat láča 
umelecky nic vždy rovnocenný muzikál. \ 
Kým pre poslucháčov viedenskej školy je 
p ravide lný kontakt s operetou súčasťou výuč-
by - ročne naštudujú ~ operetné predsta
venia, bratis lavskí konzc rvatorisli sa s opere
tou pasovali po prvý raz. A možno konštato
vať, že -vyšli z toh IO súboja viac než so cťou . 

Náročná Heubcrgcrova parti t(ara svojimi 
technickými záludno~ťami potrápi i re nomo
vaných profesionálov, takže výkon bratislav
ského žiackeho orchestra. ktorý j u zvládol 
bez vážnejších ukolfsanf. v patričnom tem
pe a s viedenským šarmom. bol určite vysoko 
nadpriemerný. Hodnoti i výsledok práce só
listov i ostatných účinkujúcich možno len 
z pohľadu tohto jediného predstavenia . bez 
poznania a zaradenia do celkového kontextu 
nielen operetného odboru viedenského kon
zervatória. ale i bez možnosti porovnania 
s podobným podujatím u nás. 2iar. hudob
no-dramatický odbor na bratislavskom kon
zerva tóriu i po piatich rokoch existe ncie ne
má zat iaľ vyh rane ný profil a zdá sa. že inkl i
nuje skô r k či nohernému herectvu . Co, 
vzhľadom na nedostatok kvalitných ume lcov 
tohto žftnru . je vyslovene mrhanie vložené ho 
kapi1ál u. Koniec-koncov ani o toto predsta
ve nie pedagógovia i poslucháči hudobno
-dramatického odboru neprejavi li (na rozdiel 
od <>pcrného odboru) žiadny záujem. Aspoň 
stručne ~a však vrátim k výkonom vieden
ských protagonistov. Pozoruhodný bol pre
dovšetkým suverénny. uvoľnený herecký 
prejav. výborná. zrozumiteľná(!) výslovnosť 

a charakterové uchopenie postáv. Cez optiku 
žiackeho prcd~tavcnia treba pochvá l iť i kva
litné hudobné naštudovanie. ktoré malo 
u jednotlivých sólistov menšie či väčšie tech
nicko-vokálne ncdostmky. niekde bol slabší 
hlasový mate riál. inde problémy s dychom. 
frázovaním či výškami. nemožno však všet
kým uprici veľmi zreteľný kus poctivej for
ticľncj práce. Co je základ každého profesio
nálneho výkonu - konštaiOva nie síce banál
ne, ale pre našich konzerva toristov nanajvýš 
po trebné a inšpirujúce. Máme kvalitných 
pedagógov a nadaných poslucháčov. ktorí 
bezosporu majú čo ponúknuť svoj im vieden
ským priateľom a ak si od nich vezmeme hoci 
len práve tento profesioná lny prístup k po-
vinnostiam, nic je to malá dcvíLa. M. H. 7 HŽ 
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••-~era•·trór-·•-
alebo: Ako to robia naši susedia 

"Neviem o ničom podobnom na svete - je to vy~~ia forma 
prezentácie a podpory mladých talentov ako sút'až a naozaj si 
zaslúži uznanie, spoluprácu či pomoc v každej forme" - pove
dal reprezentant koncertnej agentúry z New Yorku Jacques 
Leiser. Hovoril o lnterartfóre 1990, medzinárodnom festivale 
mladých úspe~ných umelcov v Maďarsku, ktorý usporiadal ln
terart Festivalcenter spolu s televlziou, rozhlasom a ďalšlmi de
siatimi hudobnými inštitúciami. Medzi nimi je niekoľko kon
certných (aj súkromných) agentúr, Maďarská štátna opera, 
Maďarská hudobná mládež, Hudobná akadémia F. Liszta, es
terházyovský kaštieľ vo Fertôde a Kultúrne centrum F. Liszta 
v Soproni. 

Zaujímavé sú aj ~iršie súvislosti; festival sa koná pod zášti
tou Európkcj asociácie hudobných festivalov. Medzinárodnej 
federácie hudobnej mládeže a Svetovej federácie medzinárod
ných hudobných súťaž[. Okrem maďarského ministerstva kul
túry festival finančne podporuje šesť rôznych kultúrn ych a hu
dobných fo ndov. asociáci í a rád. Programy v esterházyovskom 
kaštie li vo Fcrtôde sú súčasťou projektu Zámocké koncerty 
Európskej asociácie hudobných festivalov. 

Tento široký rámec, v ktorom sa lntcrartfórum ocitá, je jed
ným z charakteristických znakov stále silnejúcej tendencie -
volaní po rozv íjan í kultúrnej kooperácie a koprodukcie eu
rópskych krajin ... V Európskom dome budú rôzne miestnosti. 
nemal by teda chýbať ani hudobný salón. Ku ltúra a vzdelanie 
sú najlepšou cestou. ktorou sa prekonávajú negatíva naciona
lizmu"- hovori Tamás Klcnjánszky. riadi teľ lntcrart Festival
centra. významná osobnosť maďarského koncertného života, 
obetavý. neúnavný a aj preto úspešný bojovnfk na poli intc· 
grovania s!l a prostriedkov v prospech umenia , umelcov a kul· 
tivovania ve rej nosti . 

Keď pred dvoma rokmi predklada li projekt novej organizá
cic ,na ministerstvo kultúry. uchádzali sa o neprofitové aktivi
ty. tie. o ktoré žiadna zo skupín odčleňujúcich sa z pôvodnej 
monopolnej agentúry lnterkoncert nemala vtedy záujem. Je 
úžasné, že napokon sa spojili niektor! niekdajší kolegovia, 
ktorí teraz už pracujú v rôznych inštitúciách a napriek vážnym 
problémom sa rozhodli pokračovať spoločne v organizovaní 
festivalu pod obnoveným menom lnterartfórum (za existencie 
pôvodného lntcrkoncc rtu to bolo lnterfórum). Takto i pri ne
stabilite spo ločnosti demonštrovali svoje kultúrne víťazstvo 
spoluprácou a fin a nčnou podporou spoločnej veci. Nová 
štruktúra účtu je samozrejme oveľa zložitejšia ako v minulosti , 
keď rozpočet bol len jeden. Ale takéto podujatie už nie je 
možné vytvorii bez štátneho a iného sponzorovania ... Dôležité 
je. - ako hovori Tamás Klenjánszky - aby sa zorientovali aj 
sponzori . treba sa uči( nielen brať. ale aj dávať. A treba sa uči ť 
ako na úrovni súťažiť medzi sebou. nic bojovať proti sebe. Na
opak. treba bojovať spoločne. pretože ide predsa o podporu 
umenia. v prípade lnterartfóra o podporu mladých umelcov. 
Existencia a budúcnosť festi valov s pripojenými akciami 

Sn enie 
a realita 

Reláciu viedenského rozhlasu Musik zum Träumcn iste ne
treba našim posl ucháčom bližšie predstavovať . Hneď jej znel
ka navodzuje patričnú náladu a pripravuje poslucháča na tento 
špecifický program . Koncepcia relácie má svoju filozofiu : po
kojné. na nočnú dobu adekvátne ladenie príjemných melódií , 
vytvárajt•cc intímnu atmosféru . pri ktorej sa nielen dobre pre
mýšľa alebo číta. č i rojčí a sníva. ale poskytuje aj možnosť 
zoznámi ť sa s celým radom zaujímavých nahrávo k. Za touto 
reláciou už vyše dvadsaťdva rokov stoji v jednej osobe redak
tor a autor programu Paul P o lanský. Ano. je to ten Pavol 
Polanský. ktorý pred rovnakým obdobím opustil Bratislavu , 
keď jeho schopnosti nenašli adekvátne uplatnenie a udomácnil 
a v neďalekej Viedni . 

Pavol Polanský (nar. 14. júna 192S) študoval na bratislav
skom konzervatóriu . v rokoch 1946-SI pôsobil ako tympanista 
v orchestri Novej scény. potom bol redaktorom populárnej 
hudby v bratislavskom rozhlase. kde v ro ku 19S2 založil a do 
roku 1956 viedol Vcl'ký tanečný orchester. Tento orchester 
svojím progres ívnym aranžmán. pozoruhodnou dramaturgiou 
a na j mii kva litou nahrávok prispel významnými tvorivými pod
netmi do rozvoja slovenskej populárnej hudby a získal si dob
ré meno nielen doma. ale aj v zahraničí a najmä blízkom Ra
ktbku. Z rozhlasu Polanský m1pokon odišiel (resp. musel od
í~() . dva roky pô~obil v Koncertnej a divadelnej kancelárii 
(predchodca Slovkoncertu). až ho životné osudy napokon pri· 
viedl i do Viedne. Tu mal dobré meno už z bratislavského 
rozhla~ového hudobného vysielania a napokon ako medziná
rodne uzn;ívaný odborn ík na jazzovťr hudbu a jazzový bubeník 
~a neraz bly~ol na jazzových jam ~cssion doma i v zahraničí . 

Dne-. -.i ho pripomíname ako ~e~ťdc~iatpiiťročné ho jubilan
ta . ktorý woje najprmluktívnej~ic roky ~t r;ívil v zahraničí 
a ce-.tou é teru ~a prihov;íral miliónom pmluduíčov v celej Eu
nípe . 

l loci na rel;íciu Mu~i k zum Triiumen môžu hyť rôzne n;ízo
rv . ned;í ~a jej upricl. že m;í wojich ~ t ;í l ych posluchoíčov a ob
r;>V~k t'r popularitu nie len v Rakt1sku . ale aj v zahraničí. Relá
cia Mu~ i k zum Triiumcn - ako hovorí P. Polanský - nic je pro
gram bežnej ~kladačky . sú to vybrané interpret;ície urči tého 
typu ~ kladieh . ku ktnr~·m hy ~a po~luchúči inakšie. ako pro
~tred níctvom rozhlasu . nedostali . Rel;ícia mť1 vyhranenú kon
cepciu. kwr;í " ' vyvíjala desiatky rokov. Kfúč k jej koncepcii 
vvwctfuje autor takto: .. V Bratislave. kde som sa uči l rozhla
.. ~wej pr<Íl'Í. mi raz povedali : hudobný program musí mať for
mu -.on;íty: to znamen<í . na začiatku musí byť expozícia . pn nej 
mu-. í program gr adovai. jeden alebo dvakrť1t treba napiitie 
uvolnit. a.! napo kon príde po-.tupné ukfudnenic" . A na čo kla-

a ~trctnuti ami spočíva v kooperácii a koprodukcii v najhlbšom 
slova zmysle." 
Ušľachtilý záme r sa dari na pfri ať. Cieľom je však nielen za

ch rá niť cennú . takmer dvadsaťročnú tradíciu tohto trienále. 
ale oboh atiť ho aj o nové črt y. Program podujatia je rozšfrený. 
tiež počet pozvaných. pestrejšia je ich profesionálna štruktúra . 
Medzi koncertnými mcncdžcrmi . hudobnými kritikmi a uspo
riadatcl'mi koncertov ho~titclia privfta li aj Výkonný výbor 
a pracovnú skupinu Coproduction Európskej asociácie hudob
ných fc~tivalov. PriW výL:namné o obnoMi organizačnej sféry 
koncertného života zo 17-tich krajín Európy a USA . Medzi 
nimi napríklad 7 hosti z Veľkej Británia. S zo Svajčiarska. 
4 z Rakúska. · 

Festival. ktorý trval od 20. S. do 27. S .. rámcovali v prvý 
a posledný deň galakoncerty maďarských umelcov v Budapeš
ti . Vlastné jadro lnterartfóra tvori l štyrikrát celodenný pro
gram ume lcov rôznych kra j ín v cstcrházyovskom kaštieli vo 
Fcrtôde. blízko Soprone. Piate predpoludnie sa predstavili 
traja mimoriadni žiaci (12. 14 a 1 6-ročn í) z Hudobnej akadé
mie F. Li zta v Budapešti. Každý večer bol na programe kon
cert mladých maďarských umelcov. väčšinou v kultúniom cen
treF. Liszta v Soproni. (Stoji za povšimnutie. že festival venu
je veľký priestor prezentácii maďarských umelcov, a to bez 
ohľadu na to. ktorá agentúra s nimi pracuje a či sa na poduja tí 
vôbec pod ieľa - napr. ln tcrkonccrt neparticipuje.) 
. Stála prítomnosť kamier a mikrofónov poznamenala leskom 
publici ty ináč int ímnu atmosfé ru komorných vystúpení spevá
kov i inštrumentalistov v roz ahu polorccitálov. Pravidelné te· 
lcvíznc i rozhlasové prenosy i hojné inte rview~ hosťami patria 
totiž k charakteristickým črtám projektu . Len v rámci zámoc
kých koncertov sa tu zišli 19 sólisti a dve triá : zastúpené bolo 
Francúzsko. Rumunsko. llolandsko. NDR. SR . órsko. 
Spaniclsko. Sovietsky zviiz. Maďarsko, Juhoslávia. Izrael. 
Svajčiarsko a CSFR. Všetci umelci boli vyslan í na základe ná
ročného výberu . Väčšinou laureáti domácich a medzinárod
ných súťaží dali festivalu pečať vysokej umeleckej kvality. Ako 
jedna z umelecky naj ilnejších o obností sa prejavila maďar

ská klaviristka Adrienne Krausz. obrovský úspech malo Trio 
Dante z Holandska (klavír, klarinet . violonče lo}. Prítomní vy
soko ocenili i vynikajúci výkon českej gitaristky Jaromíry Jež
kovej. Radosť mi však po celý čas kalila jedna pre mňa zahan
bujúca okolnosť. zvlášť pri častých otázkach - prečo tu nie je 
slovenský interpret? Tri roky dopredu navrhnutý huslista Juraj 
Cižmarovič účinkova nie v poslednej chvíli odriekol, takže už 
nebolo možné ho nahradiť. Aká škoda príležitosti pre iného 
z mladých slovenských umelcov. ktorí majú tak málo podob
ných možností a pritom ich tak veľmi potrebujú! 

Nádherné prostredie vcl'kolcpé ho barokového kaštieľa rodi
ny Esterházy. pestovanou zeleňou nasýtený exteriér, Hudob
ný salón a Gala sá la, kde sa koncerty konali . historická prí
tomnosť J. Haydna. ktorý v týchto priestoroch žil a pôsobil. 
vynikajúce umelecké výkony. rozhovormi nabité prestávky. 
spoločné obedy i večere i spoločné cesty v autobuse. dávali 

die hlavný dôraz pri zostavovani svojho programu? .. Veľké 
mcn<í ma nezaujímajú. Keď položím na gramofón platňu 
a naskočí mi husacia koža. tak je muzika v poriadku. To 
je ono." Teda ~ tá le ten i ~ tý P. Polanský. plnokrvný muzikant. 
ako sme ho poznali z pôsobenia v našom rozhla~c . či na iam 
cssion. cítiaci hudbu ~vojimncomylným inštinktom a srdcom. 

Pavol Polanský je nielen autorÓm ;clácic Musik zum Trii u
mc n. ale aj vedúcim redakcie pre jazzovú hudbu . pričom v tej
to oblasti aktívne pô~obí ai ako hudobný producent. A keď na 
0 -3 sedí iba za mixážnym pultom a vyberá skladby. na O- l sa 
prezentuje ako mimoriadne schopný moderátor relácie Jazz 
Unlimitcd . ktorú priprayuje v spolupráci s Walterom Richar
dom Langcrom a Erichom Klc inschustcrom ... Zrazu počuje
mc starší hlus. P. Polanskéi\O. ktorý núdhcrnou pražskou nem
čínou rozpr;íva hbtorky o jazzc a jazzistoch. Do šiestej ráno. 
celé hodiny dok;ížc udržať v napiití pozorno( poslucháčov . 
Sncnic je tu vylúče né" (Die Prc~~c) . 

Pozorno,( rakth kej t lače o'obe Pavla Polan~kého v posled
nej dobe nebola iba formúlna zdvorilosť pri príležitosti jeho 

"Dub" resth·alu Tamás Kler\lánszky (l' ro<r.hO·I·on~· 
ziu Snímka 

krásnym dňom fest ivalu zvláštnu . inšpirujúcu 
ko uži točného sa dá na takomto podujatí nautit 
práve tak ako hostia, účinkujúci práve tak ako 
Koľko informácií sa pritom vymení. koľko 
nadviaže. koľko zaujímavých plánov sa zrodí! 

V nádeji či presvedčení. že sa týmto prispieva 
nových dimenzií kultúrnej poluprácc , zmazávanru 
medzi východom a západom na prahu 21. sto 
pripraviť zúčastne n ým prekrásny. hlboký zážitok. 
dy sa nedajú odhadnťrť. Ako sa pfšc vo fcstivalovom 
.. Tvárou v tvár nedávnym historickým zmenám 
a výzve disharmónie medzi technologickým a 
jom sme presvedčen í, že kľťrčovým i pojmam >ú 
a porozumenie . lntcrart fó rum je zamerané v 
mov mladých umelcov v tomto duchu. Ďak 
ktorf sa pripoja k ná~mu úsiliu!" 

šesťdesiatich piatich narodenfn . ale predovšetl)E 
ním si jeho výtnamu pre raktí<.ky rozhl a~ . A tal. 
chýrilo. že P. Polan~ k ý odchádza do dôchodku. 
aby pokračo"a l a~por1 v relácii Musik zum T 
v~ctko ešte nciMé"- vywctfujc Polanský ... .... dl ... - ....... 

nekonečný ~trach pred minútou. keď už toto 
robi(". už a tak sa natíska otázka . Ako môže 
lanský. uznávaný v jazzovom svete. skú~cný 
rovskými medzinárodnými kontaktmi . 
svete. by i užitočný pre svoj u sta rú vlasť . Muž. 
ccro zahra ničných ocenení. medzi inými Zl 
Zväzu rakt1skych skladatcl'ov. zrej me bude odro!JI .. IDI 

mocnú ruku. Samozrejme. prvý krok musí 
by záujem o Pavla Polan~kého mali prejav i ť 

•dia z rozhla~u . Slovkoncertu . je to podnet aj 
kultúry . ako využiť Polanského kontakty a 
spcch ná~ho demokratického otvárania sa svetu 
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z v)T&Zných osobností hudobného th·ota "Ý
Slovenska je nesporne KAROL PETRÓCZI, 

pracovník kultúry. Po ukon«ní ~túdlí nastú-
1964 v KMickom rozhlasovom orehestri ako 
koncertného m!Qstra, nesk6r sa stal jeho 

m!Qstrom a na tom Istom poste p6sobí 
filhannónll Ko~lce od jej založenia v roku 

111111ne·s. Okrem toho sa venaqe IQ komornej 
lldc)VŠ4~tk·vm v oblasti sonátovej literatúry s kla

A. Ličkovou, a dirigovaniu. Od roku 197S 
po O. tenárdovl vedenie KMického spevácke
učiteľov, sporadicky dirigaqe KMický zábavný 
(z členm· ~FK) a už tradične zazniev~Qú pod 

llliCJil'kC:IU vianočné koncerty so ~FK. Využívam 
Dlj~no·sn. \)-pi)'\'!Qúce z tak ~irokého interpre

záberu, a taktiež rozhľad v problematike hu-
kultúry na východnom Slovensku, aby som mu 
niekoľko otázok. 

OLOM PETRÓCZIM 

Snfmka A. Jiroušek 

ptimista, i ked' nie radikál 
•flsn·osti sa mnoho diskutuje o perspektivach kultúry. Na 

n~a SP9Iočnost' uv'edomuje, že preferovanie po· 
prirOclných a technických vied na úkor odbo· 

••""".Y"" bolo krokom zlým. Na strane druhej sú tu 
ekonomické tlaky, čo sa už, žiaľ, prejavuje napr. v 

poklesom záujmu o koncerty vážnej hudby 
l. Mohli by ste prezradil', aké východisko vidíte 

presvedčený , že je to jav prechodný. Jednak ekono
bude nutné konsolidovať, j ednak pre národ ako ta

miery profilujúca práve jeho kultdrnosť. Každý 
národ si to skôr alebo neskôr nutne musí uvedomiť. 

realisti , pretože myšlienka, že zajtra sa z nás stane 
a bohatou kultúrnou tradíciou , by bola utó

že prejde vera času , kým sa kultúra stane pot re
vrstiev obyvateľstva. 

podľa vás pozilfvny doterajM spôsob §frenia kultúry 
slabiny? 
extenzívneho rozvoja kultúry sa v minulosti u ro
dosť . Pred 21 rokmi bola konštituovaná Státna 

v Košiciach, čo garantovalo explozfvny rozmach 
života východného Slovenska, Z ilinský komorný 

a pod. Takto bolo územie Slovenska saturované 
pestrejšou a hlavne syste matickou ponukou v oblas

. Kde nastáva krizový moment, to je v apercep
hodnôt. Ponuka je jedna vec- tá musi existovať. No 

toho. že spoločnosť prikladala skultúrneniu člove
v ktorom žije, veľmi malú váhu , vyrástli celé 

· bez potreby prijímať kultúrne hodnoty. No aj za to
bolo žiadúce, aby človek, snažiac sa vymaniť z jar

despotizmu, oživoval v sebe všeobecne platné 
to spoločnosť nepripravila v oblasti výchovy 

podmienky, či už v oblasti výchovy oficiálnej , 
alebo s tým súvisiacej výchovy v domácom pro-

nám unikala samotná podstata kultúrnosti ná- . 
• že z národa sa motného musi vyvie rať dych
Namiesto toho dnešná gene rácia - i keď to 

-uznáva istý fe tiš ved. Možno, že je to 
pravda je aj to. že predovšetkým bla-

CMiol'n,od upriamuje pozornosť ľudi na iné hodnoty. 
. D nes si musfmc priznať, že v obla ti všeobcc
u. čím rozumiem rozpätie od samozrejmého za

atdcldí'nn•vch potrieb až po duševnú spokojnosť člove

sme niekde ďaleko za tými ná rodmi. kde sa o kul
úplne samozrejme . 
naznačili, úroveň kultúrnosti národa je vo vel'kej 

llrmlnnva~•á stavom výchovno-vzdelávacieho systému, 
ku kultúrnosti, počnúc najnif~fmi vekovými 

mala by v skutočnosti prekonal' zásadné koncep-

nášho školstva tkvie v tom. že od vstupu 
utvára istú kategorizáciu hodnôt na zák lade 

sa denno-denne vo výchovnom procese stretáva. 
utvrdzuje okolie. v ktor'om sa pohybuje, vráta

a rezultátom toho je zväčša predstava o kultúre 
je to čosi zanedbateľné. kdesi na pe riférii v rcbrfč

nto zásadný moment je potrebné pre lomiť kom-
•\·rhllvcm školskou. ale a i v domácom prostredí. 

hľadiska pozeráte na úlohu u nás už pomerne 
výchovných koncertov a koncertov pre mládež? 

u.l.r•·~ n,,í' poďakova( každé mu. kto je ocho tný tieto 
Avšak je to kvapka v mori tých potrieb. ktoré 

knúť. Výchovné koncerty môžu len ukázať mia
niečo také tu existuje. ale ne môžu suplovať ne-

1 .. ,systém utvárania názorovej podstaty mladého člove-

kultúrnosti publika nesporne súvisi otázka ná
ln••n•eno života. Bolo by podľa vás správne, aby sa do

do praxe nejaký účinný estetickovýchov
hulaPf'isiiÔSII)bc:lvalla dramaturgia hudobných podujati do 

-~·~ooovooo poslucháčov, alebo skôr zastávate ná
uberal' svojou cestou, hľadiac viac na progre-

-.. .. m~~vú skladbu, než na náv~tevnost'? 

mňa . že v tomto bude m radikál. Bezpod
vychádzať z poznania regiónu. publika. na 

pôsobí. a jeho zázemia. Dnes som presvedčený. 

že tlak , ktorý tu existoval v minulosti - napr. na presadzovanie 
súčasnej slovenskej hudobnej tvorby bez kritického výberu . 
ne pomohol v povedomf poslucháčov presadiť hudobné hodno· 
ty. Rozhodne uznávam krédo. že najprv musím poslucháča do 
ko ncertnej siene dostať, až po tom ho môžem neja kým spôso
bom vychovať. V tomto zmysle j e pohľad na dra maturgiu kon· 
cen ov u nás možno nie diametrálne, ale pred a len iný, než, 
povedzme, v Bratislave. 

V oblasti tzv. vážnej hudby sa u ko~ického publika zjavnému 
záujmu te§ia vel'ké vokálno-symfonické a oratoriálne kompozi
cie. Myslite si, že bude v budúcnosti potrebné, aby SFK konci
povala viac koncertov takéhoto typu? 

- V minulosti sa ku každé mu religióznemu typu z pohľadu 
návštevníka viazal aj istý pro test pro ti ideologickej dogme , 
kto rá panovala a možno aj táto primäla obyvateľov, aby húfne 
navštevovali takéto typy koncertov. Z nášho pohľadu bude 
rozhodne žiadúce v rámci interných finančných možností inšti
túcie ponúknuť návštevníkom viac takýchto diel. jednak aby 
a k nim dostalo to, čo bolo do teraz tabuizované. jednak aby 

aj verejnosť , ktorá je veriaca, mala možnosť poznať viac skla
die b tohto druhu. 

Hovorili sme o dramaturgii ako o jednom zo stimulov ná
vštevnosti koncertov . Ďalšim, a možno práve tým najdôležitej
ším , je vybudovanie kvalitného orchestra. Ako koncertný maj
ster 'sa podieľate istou mierou na formovani SFK od jej založe
nia; ktoré osobnosti z vášho pohľadu najvýraznejšie prispeli k 
jeho umeleckému napredovaniu? 

- Filharmónia mala možnosť stretnúť sa pri zakladaní s- na 
tú dobu- výraznými osobnosťami - riaditcl'om dr. Ľubomírom 
Cržckom a šéfdirige ntom Bystríkom Režuehom. Spočiatku 
zohrali rozhodujúci vplyv na fo rmovanie ensemblu i na utvára
nic povedomia okolo neho. Práve tak spomínam na riaditeľku 
Annu Kováŕovú . ktorá prišla ako veľký nadšenec vlastného 
diela - bola ma tkou myšlienky i realizátorom založenia SFK. 
Za pultom filharmónie sa vystriedalo viace ro dirigentov. kto rí 
priniesli svoj vklad do budovania repe rtoáru a technického po
tenciálu o rchestra. S veľkou ľútosťou spomíname. že nic cel
kom vyšla naša predstava spolupráce s národným umelcom 
Ladislavom Slovákom pre jeho chorobu , avšak aj tak sa počas 
svojho. žiaľ , len ročného pôsobenia výrazne zapísal do aná lov 
inšti túcie. Vždy to bol patrio t. kto rý pristu poval k orchestru 
takmer ako k vlastné mu . vždy sa snažil vcl'mi ci lli vo a cicl'avc
dome budovať dramaturgiu svoj ich koncertov s prihliadnut im 
na to. čo práve orchester potrebuje , nehovoriac o tom. že s je
mu prís lovečnou zodpovedno ťou realizoval každý koncert. 
Keby sa projekt spolupráce realizova l v plnej miere. som pre
svedčený. že dnes by bol o rchester po stránke umeleckej ešte 
ďalej . Cenfmc si tiež, že sa zaujímal nie le n o vlastné koncerty. 
aj keď tu pôsobil ako hosťujúci dirigent. ale i o celkový osud 
o rchc tra. Nesmie me zabudnúi ani na dr. Ľudovíta Raj tera. 
ktorý svojím ume leckým nadhľadom . ohromným šarmom 
a ľudskou veľkosťou zanechal v orchestri značný vk lad. 

Ste presvedčený, že súčasná umelecká úroveň orchestra je 
dostačujúcim garantom jeho existencie, a lebo budtknosf SFK 
závisi aj od iných faktorov? 

- Dovoľte mi . aby som bol patriotom nášho orchestra. Mys
lím si. že za 20 rokov existencie tu vyrástlo za nic práve pohos
tinných podmienok symfonické te leso. kto ré znesie prísne kri
té riá. Orchester so cťou obstál na nejednom významnom za
hraničnom pódiu i domácich podujatiach . s uznaním sa 
o ''om vyjadrujú hosťujúci dirigen ti. najnovšie pre razil vďaka 
nahrávkam pre zahraničného odberateľa (firmu Pacific Music. 
Hongkong) prakticky na svetový trh . Tomuto telesu nechýba 
nadšenie. zápal pre vec. ba práve naopak. toto vyzdvihujú kri
tiky. auto ri kto rých nikdy nevide li orcheste r hrať, ktoré ho po
znaj ú len z nahrávok dnes už asi 40 kompaktných platní. 
Dovoľte mi. aby hovoril zo mňa zas nielen patriotizmus. 

SFK po 20 rokoch existencie sice už niečo zname ná. ale 20 ro
kov existencie ešte neoprávriujc žiadne symfonické teleso na 
to. aby sa považovalo za naozaj sta bilizovaný umelecký kolek
tív. 20 rokov nic je dostatočný čas ani na vybudova nie . osvoje
nie si základné ho kmeňového repertoáru. ktorý ešte bude nut
né dobudovať . V súčasnosti je tu však vážny problém, pri kto
rom je o rchester vo vcl'kej miere bezmocný: je to absencia di
rigentských osobností. kto ré by denno-de nne v tvrdej práci 
budovali ume lecký a technický potenciál orchestra. fo rmovali 

jeho in terpretačný profil a kto ré by si ho brali za svoju srdcovú 
záležitosť. Tieto osobnosti jednoznačne - či sa na mňa bude 
niekto hnevať alebo nie - dnes na Slovensku nie sú. Jeana -
dve výnimky ne môžu po tvrdzoval' pravidlo. preto ich nebu
dem menovať . Možno. že pri riešeni tohto problému zohrá 
svoju úlohu aj otázka hmotnej stimulácie. kto rú spoločnosť 

nebude môcť obfsť. 
Nakoľko zanechá vplyv na orchestri výnimočne silná dirigent

ská osobnost', ktorá tu pride host'ovat' len na l - 2 koncerty? 
- Orchester si rozhodne d lho pamätá výkony. kto ré odvie

dol trebárs len raz s výborným dirigentom. Dirigenti sa v zása
de javia ako dva vyhranené typy. Jeden z nich pri hosťovaní 
realizuje na vysokej umeleckej úrovni dielo. odznie výborný 
koncert. u o rchestrál nych hráčov zanechá vcl'mi dobrý dojem . 
ale v podstate buduje na existujúcej úrovni telesa. Iný typ di
rigenta sa snaž! aj pedagogickým vkladom budovať technický 
a výrazový potenciál e nsemblu. Výsledok pre poslucháča mô
že byť rovnako dobrý. avšak keď berie me do úvahy. že syste
maticky pedagogicky sa s naším orchestrom dosť dlho nepra
cuje . hráči sú dychtiví práve po takýchto typoch dirigen tov. Za 
všetky spomeniem aspoň ko ncerty s L. Peškom. so Sovietmi 
l. Bezrodnym aJ. Fcdotovom. s O. Trhlíkom, J . Bé lohláv
kom. T . Koutnfkom. 3. Brahmsovu symfóniu s O. Lcná rdom. 
Zaujímavo ťou je, že niekedy dirigent. kto rý zanechá u hráčov 
výborný dojem , nic je prijatý s tým istým nadše ním u poslu
cháčov alebo hudobnej kritiky. 

Pri svojej umeleckej realizácii ste nezostali Iba za pultom 
koncertného majstra. Venujete sa aj sólistickej , resp. komornej 
hre. Očakávate v budúcnosti zmenu možnosti uplatnil' sa ako 
sólista, a v akom smere? 

- Otázka sólového hrania je pre mňa milá. srdcová záleži
tosť. avšak nic mňa výrazne profilujúca . Mojou doménou je 
predsa le n hra v orchestri. Robím to veľmi rád a vždy sa s veľ
kou zodpovednosťou pripravuje m na vystúpenie . Mnohokrát 
je to u mňa otázka zápalu pre vec - nie bezpodmienečne 
a vždy som hra l za honorár. avšak nesmie sa z toho samozrej
me robiť pravidlo. 

Doba. kto rá prichádza , nebude bez problémov. Myslím. že 
nebude možné na žiadnom pódiu laxne pristupovať k veci. č i 

už v o tázke dramaturgie konce rtu. alebo samotné ho umelec
kého výkonu. 

Domnievate sa, že táto skutočnost' povedie k väčšej redukcii 
tých, ktori si vydobyjú stále miesto na koncertných pódiách? 

- Bolo by logické, keby sa počet tých. kto rí maj ú právo vy
šplhať sa na svahy O lympu. zúžil. a aby sa tam dostali tf- a to 
bude te raz snáď jednoduchšie - ktor! si to právom zaslúžia. 
Obdobie .. pionierskej'· práce. keď bolo potrebné doniesť exis· 
tenciu samotnej hudobnej kultúry aj do toho posledného .. kul
turáku". je už aspoň čiastočne za na mi. Malo by nastúpiť ob
dobie presadzovania kvality. Slovenské interpretačné umenie 
na to má. Dnes je vlastne v rámci hudobnej kultúry v prvej lf. 
nii. Interpretačná špička, ktorá vyrástla na Slovensku. pred
behla, povedzme, skladateľskú oblasť. 

Okrem sólistickej hry sa realizujete aj ako zbormajster a di
rigent. Aké ambície máte v tomto smere? 

- Dirigovanie nie je pre môj umelecký profil typické, je to 
skôr doplno k. hobby, ku ktorému som sa dostal vždy náho
dou . Bol som oslovený č i už zborom KSZU. čomu som ne
smierne rád a vďačím mu za mnohé podnety a obohatenie po
hľadového spe ktra na hudbu ako takú, alebo to bolo oslovenie 
zo strany výborných hráčov zo SFK. ktorí utvorili Košický zá
bavný orchester - podnikali sme spolu rozhlasové, televízne 
nahrávky, kolonádne koncerty. Zase náhodou som sa pred 
IO rokmi , ešte v čase ideologickej tmy, dostal k tvorbe koncep
cie a dirigovaniu vianočných koncertov s filharmonickým or
chestrom. Tieto koncerty v Košiciach prerazili vôbec ako prvé 
hudobné podujatia religiózne ho typu na Slovensku v danom 
období. 

Rada by som sa ešte okľukou vrátila k problematike školstva. 
Okrem investícii zo s trany spoločnosti, či už koncepčných alebo 
materiálnych, pri budovani kvalitného výchovno-vzdelávacieho 
systému zohráva nemalú úlohu osobnost' učiteľa. J e známe, že 
dosahujete veľmi dobré výsledky pri formovaní mladých talen
tovaných huslistov. V čom podľa vás spočíva úspešnost' pedagó
ga? 

- V šťastf pedagóga samotného. v tom. že on sám sa stretol 
s niekým. kto ho vedel zasvätiť do tajo mstva pedagogického 
kumštu . Keď som v tej to oblasti už takmer rezignoval. na ta
kéto šťastie som naďabil v osobe profesorky Marie Hlouňovej. 
ku kto rej som n ie koľko rokov chodil do Prahy na konzultácie 
a ktorej vlastne moji žiaci vďačia za to. že sa dnes s úspechom 
uplatňuj ú v hudobnom živote . Okrem toho musi mať človek 
k pedagogike zanietený vzťah . absolútne sa tejto práci odo
vzdať. Je nutné. aby si pedagóg tvárou v tvár mladému inter
pretovi uvedomil. že je zodpovedný za celoživotné uplatnenie 
svojho žiaka . Pod každým talentom. ktorý sa uplatnil. by mal 
byt' podpis jeho pedagóga. a pod každým talentom. ktorý .. sa 
zakopa l". by takt iež mal byť podpis toho. kto rý je za to zodpo
vedný. 

Koncertný majster vo filha rmonickom orchestri, sólový 
hráč, zbormajster, dirigent a pedagóg- v dnešnej dobe úzkej 
špecializácie je takáto mnohostrannost' dos l' nezvyklá ... 

- Som rád. že sa mi pošťastilo pôsobiť na toľkých zdanlivo 
odli~ných postoch. Pokiaľ sa človek snaží hlboko vnikn(rť do 
podstaty veci. každá z týchto činnost! určitým spôsobom nutne 
o tvára jeho obzor. ovplyvňuje ostatné odbory. kto rými sa zao
berá. Napr. v pedagogike môžem uplatn iť komplexnejší po
hľad na stavbu diela. keď sa s tým potýkam pri formovej vý
stavbe ne jakej zborovej sk ladby a lebo keď sám stojím na kon
ce rtnom pódiu a musím do podrobnosti zvládnuť otázku štruk
túry. formy. techniky a výrazu. Problé m vedenia umeleckého 
cnsemblu . akým je napr. KSZU . núti zas zamyslieť sa nad jed
naním s ľuďmi. svoju úlohu tu zohráva otázka psychológie 
a takti ky. 

Na záver: čo by ste si ako umelec priali uskutočnil' v blizk_!). 
dobe a čo by ste priali našej hudobnej kultúre? 

- o~~~bne nemám zvláštne priania , a ni rozsiahle perspektív
ne plány do budúcnosti. Bez jedného si však svoj všedn ý deň 
neviem predstaviť - bez radosti z práce. ktorú práve robím. 
A keď predsa osobné prianie. tak rnai oko lo seba čo naj me nej 
prie mernosti v g lorifikovanej podobe. 

Slovenskej hudobnej kultúre určite v budúcnosti talenty 
chýbai nebudú. Viem si však predstaviť podstatne viac úprim
nosti. v tom naj~iršom zmysle slova- úprimnú a úpornú snahu 
po hľadan! pravdy, odkliatf morálky a etiky. 

Zhovárala sa: JANA BOCEKOV Á 9 Hž 
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Slovenská hudba a slovenská vydavateľská činn 
VLADIMÍR GODÁR 
Hudobnovydavateľskú činnost na Sloven

sku v obdob( 1945-1990 v oblasti vydávania 
pôvodnej slovenskej orchestrálnej a komor
nej -nesólovej tvorby možno rozčleniť do 
dvoch vývojových fáz: a) 1945-1970. 
b) 1971-1990. V prvej fáze ide o činnosť vy
davateľstiev SHV, SVKL, SHV, Supraphon 
Praha-Bratislava a Panton Praha-Brat islava. 
V d ruhej fáze je monopolným výrobcom pô
vod ných hudobnín novozriadený národný 
podnik OPUS. 

V prvom období sa vytvori li organizačné 
štruktúry tejto činnosti , uvoľnili finančné 
fondy, sformovali zásady edičnej politiky i 
spôsobov šfrenia produkcie. Použfvanou 
technikou bolo predovšetkým notorytectvo , 
t. j . naj nákladnejší a zároveň najkvalitnejší 
spôsob. Vznikla zároveň i domáca kresl ičská 
základňa . Rezíduá pražskej výrobnej základ
ne mali vplyv na vysoký stupeň majstrovstva. 
Kultúrno-politický význam pripisovaný do
mácej tvo rbe v tejto dobe napomohol vznik 
pomerne širokého partitúrového fondu , kto· 
rý mal reprezentatfvny charakte r. Nejedno!· 
nosť výzoru publikácií však zároveň dokazu
je neexistenciu koncepcie vydávania , nedo
budovanosť redakčnej základne práce s part i· 
túrou , autorským rukopisom. nestá losť orga
nizačných štruktúr, ktoré sa vydávaním slo
venskej tvorby zaoberali . Pretože admini
stratívne riadenie určovalo po treby a pláno
valo výsledky. nedošlo ku konštitúcii auto
nómnej vydavateľskej činnosti či k profilácii 
výrazných edito rských osobností. Edičná po
litika bo la zameraná takmer výlučne na l vor
bu generácie slovenskej hudobnej mode rny. 
Z nižšie uvádzaných 53 diel sú len 3 diela 
a utorov staršej generácie a len 5 diel auto
rov narodených po r. 1930 (t. j . vtedajších 
tridsiatnikov či štyridsiatnikov). Edičná poli
tika tejto vývinovej fázy teda dokonale zata
jila existe nciu skladateľov narodených pred 
r. 1906 a po r. 1930. Nezachytila ani nástup 
vtedajšej mladej skladateľskej gene rácie . 
Mementom ostal fakt. že len jediná publiká
cia bola venovaná sk ladbe autora už pocho
vaného. Partitúry sa zväčša realizovali 
v dvoch podobách - veľkej (dirigentskej) 
a malej (študijnej) v súlade s celoeurópskou 
tradíciou. 
Zoznam partitúr orchestrálnych skladieb vy
daných vr. 1945-1970 
Albrecht: So natína 
Cikker: Slovenská suita 

Spomienky 
Dramatická fantázia 
Leto 
Ráno 
Concertino pre klavír a orchester 

Ferenczy: Veselica 
Serenáda 
part i ta 

Jurovský: l . symfónia - Mierová 
Sumí hora rodná . kantáta 

Kardoš: 2. symfó nia - O rodnej zemi 
3. symfó nia 
5. symfónia 
Koncert pre orchester 
Hrdinská balada 
Pozdrav vcfkej zemi 
Východoslovenská predohra 

Kresánek : Orchestrálna suita č . 2 
Malovec: Konccrtantná hudba 
Moyzcs: Dolu Váhom 

Tance z Pohronia 
Baladická kantálll 
4. symfónia 
7. symfónia 
8. symfónia 
Februárová, predohra 

Očenáš: Oslobodená zem 
Rural ia s lovacca 

Schneider-Trnavský: Dumka a tant:c 
Suchoň: Fantázia pre husle a orchester 

Metumorfózy 
Žalm zeme podkarpatskej 
Serenáda 
Ad astra 
Baladická suita 
Rapsodická suita 

, Zeljenka: O~wi~cim 
Sinfónia in C per arch i 

Zimmer: l . symfónia 
Zoznam komorných (nesólových) skladieb vy
daných vr. 1945-1987 · 
Albrecht : Klavírne kvinte to 
Burlas: Spievajúce srdce 

Planctus 
Bázlik: Päť piesni na čínsku poéziu 
Ferenczy: l . sláčikové kvarteto 
Moyzes: Kvinte to 

Sonatína giocosa 
Malovec: Kryptogram 
OleJa vydané v Pantone, vyd. SHF: 
C ikker: Orches trálne š túdie k činohre 
Kardoš: 2. s láčikové kvarteto 
Suchoň: 6 skladieb pre s láčiky 

Zeljenka: Slä~ikové kvarteto 
V danom období sa aj repatriovali diela co
pyrightované v mimočcskoslovenských vyda
vateľstvách v obdobr Slovenského štátu. 
Publikácie tejto doby boli vďaka koordinácii 
vydavate(stiev so Slovenskou knihou , Su
praphonom a Artiou , ako i činnosti ZSS po
užité na svoj účel , t.j . na propagovanie a ší
re nie slovenskej tvo rby, boli predmetom 
obehu medzi záujemcami o slovenskú hudbu 
(mnohonásobné vydania) . Nepodarilo sa• 
však vytvoriť nijakú vydavateľsko-právnu zá-

kladňu pre koprodukčnú činnosť so zahranič
nými vydavateľskými a obchodnými organi
záciami . Zároveň nikdy nedošlo k ujedno te
niu vydania s orchestrálnym mate riálom 
v rámci jednej organizácie, vďaka čomu sa 
nikdy nevytvorili predpoklady pre úplnú a 
autonómnu hudobnovydavateľskú činnosť. 
ktorá by na obchodnom základe vytvorila 
predpoklady šírenia slovenskej tvo rby. Na
miesto a utorsko-právnych a obchodných 
vzťahov vytváraných medzi jednotlivými au
tormi hudobných diel (duchovných majet
kov) a inštitúciami sa konšt ituuje vazalský 
vzťah medzi auto rom-príslušníkom Zväzu 
slovenských skladateľov a socialistickými vy
davateľskými inštitúciami , kto ré síce odku
pujú vydavateľské práva, no skutočnú hu
dobnovydavateľskú a propagačnú (a teda aj 
obchodnú) činnosť predstierajú v rámci fik
tfvneho obehu duchovných hodnô t v hrani
ciach kultúrnej izolácie. 
Zozna·m d iel vydaných v období 1970-1990 

orchestrálne partitúry - kreslené 
+ Bagin: Hudba pre sláčikový orchester - 1985 
+ Melancholické miniatúry - 1986 
+ B(lzlik: Canticum - 1979 
+ Dvanásť - 1984 
+ Berger: Transformácie - 1979 
+ Cikke r: Variácie na slovenskú fudovú pieseň -

1975 
+ Symfónia 1945 
+ Ferenczy: Symfo nický prológ 
+ Grcšák: Zuzanka Hraškovie - 1978 

Améby - 1982 
+ Hrušovský: Musica nocturna- 1977 
+ Kardoš: Koncert pre klavír a orchester - 1974 

(2 . - 1976) 
+ Res philharmonica - 1974 
+ 6. symfónia - 1977 
+ Malovcc: Hudba pre bas a komorný o rcheste r 

- 1979 
+ Moyzes: Musica Istropolitana - 1976 
+ Februárová - 1978 

Partica na poctu majstra Pavla z Levoče -
1984 

+ Novák : Reminiscencie pre violonče lo a orches· 
te r - 1977 

Koncert pre violonče lo a orchester - 198 l 
+ Sixta : Asynchrónia - 1978 

· Suchoň : Conceni no pre klarine t a orchester - 1\180 
Symfonická fantázia na BAC H (11.- 1976) 

+ Zeljenka : 3. symfónia 
ed ícia faksimile: 
+ Beneš: Mémoire - 1978 
+ H udba pre trúbim, bicie a släčiky - \979 
+ Berger: Konvergencie l , ll. 111 1978 

Memento po smrti M. Filipa - 1981 
+ Bu rias: Stretnúť č loveka - 1985 
Dibák : Divertimento - 1985 
+ Cikker: Pochod povstalcov - 1974 
+ Domanský: Fragment sonáty - 1.979 

Symfónia - 1985 
+ Godár: Partita - 1986 
+ Hatrík: Ponorená hudba - 19R6 

l. symfónia - 1983 
+ Hrušovský: Combinazioni sonoriche - 1980 

Konfrontácie - 1983 
+ Mikula : Poé ma - 1984 

+ Novák: Styri prclúdi:í- 1985 
Hudha pre tromh6n a sl:íčiknvý orchc,ter 
- 1986 

+ Parlk: Introdukcia k Haydnovej >ymfónii č. 102 
- 191!0 

+ Salva: Koncertantná >ymfónia - 191!2 
Sláčikové kvartetu č . 3th - 1971! 

+ Zeljenka: Polymetrick:í hudha - 191!1 
2. klavírny koncert - 191!5 

Komorná hud ba 
+ Albrecht : Trio pre dvoje husi! a violu - 1985 
+ Bokes: 2. sláčikové kvarteto - 1978 
+ Hatrík : Denník Táne Savičevovej - 1979 
+ Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje 

- 1976 
+ Kardoš: Partita - 1976 
+ Kowalski : 3. quartetto- 1971 
+ Malovec: Meditationi notturnc- 1981 
+ .Moyzcs: 2. sláčikové kvarteto- 1975 
+ Podprocký: 2. sláčikové kvarteto - 1982 
+ Pospíšil : Sesť bagatel - 1977 
+ Salva: Balada pre dva klarinety - 1977 
+ Sixta: Okteto- 1983 
+ Noneto- 1975 

+ Suchoň : Cancenino pre klarincr a klavlr - 1980 
+ Zeljenka: Elé~ia - :1977 

Trio pre husle. violončelo a klavír -
1980 

V rámci federatívneho usporiadania CSSR 
vzniká v SSR monopolné hudobné vydava
teľstvo OPUS, n. p., ktoré popri g ramofóno
vej produkcii preberá na seba záväzok publi
kovania a šíre nia hodnô t pôvodnej sloven
skej tvo rby. V snahe uchovať kultúrnu konti
nuitu boli na OPUS - pokiaľ viem - predi
sponované i vydavateľské práva, copyrighty 
všetkých predchádzajúcich vydavateľstiev 
a ich majetkové základne , t. j . vlastníkom 
všetkých vydavateľských práv publikácif vy
daných v r. 1945- 1970 je dnes vydavateľstvo 
OPUS. Akým spôsobom sa OPUS s týmto 
dedičstvom vyrovnal? Zo zdedených spomf
naných (tuším 53) diel došlo len raz k reedícii 
(Moyzes: Februárová predohra). Z týchto 
53 titulov dosiaľ na sk lade jestvujú tri tituly 
(Suchoň : Serenáda, Metamorfózy, 2alm ze
mc podkarpatskej) . Paradoxne teda so vzni
kom slovenského hudobného vydavateľstva 
vznikla .situácia, že už pomaly tri či štyri štu
dentské generácie si partitúry týchto zaklada
júcich diel ne môžu kúpiť, pretože ich nedos
tať. Už dvadsať rokov si nemožno kúpiť zá
'kladné diela, ktoré fo rmovali tvár slovenskej 
hudby. OPUS. ktorý je jediným možným vý
robcom týchto diel ako maji teľ vydavateľ
ských práv, ich nevydáva. Keďže ich nevydá
va, ani sa nij akým spó obom nezúčastňuje na 
ich šírení či propagovaní. Skutočnosťou teda 
je, že výsledky edičnej činnosti 1945-1970 sú 
dnes akémukoľvek záujemcovi, domácemu 
č i za hraničnému , nedostupné . Záhadou však 
ostáva aj skutočnosť, či a ako sa OPUS ako 
maj iteľ vydavateľských prác podieľa na zis
koch , ktoré z tohto majetku plynú. Tajom
stvo existencie hudobného diela vo vydava-

tcl'skcj praxi preto najlepšie 
rov: .. Za revolúcie sa taj 
ré ho nábytku stratilo a dosial sa 
lo nájsi ..... 

Pravdepodohne tzv. kultúrnn,.."."_ 
tériá spôsohili . že pretrvala ownnm•• 
dávaní pôvodnej tvo rhy. 
menej produktívny ako nrl'r1rh:'om.l 
davatcľstvá. Tendencie 
ky sú z chrono logického zostavcma 
titulov zrejmé: 
l . obdobie - asi do roku 1977-

dateľskej generácie 
2 . obdobie - asi do roku 1984 -

tým obchádzaných autorov 
rá cie 

3. obdobie - asi od roku 1984-
cionárov 

Svojrázne je. že napriek tejto 
produkcii sa OPUS de facto 
vatcľstvom nestal: Nevlastní 
ny materiál tých skladieb, na 
copyright. Ide o celosvetovo 
zitu: vydavateľstvo vydáva 
vlastní o rchestrálny materiál. 
vybudovanú obchodnú sieť. ani 
obchodných partnerov. Namiesto 
nalizovanej výrobnej základne 
klade rezíduí fungujúcej 
nova dedina, ktorej postupný 
odvratný. Vďaka dokonalému 
!asti ekonomických i 
hov sa nemohla vybudovať 
riálová základňa: kresličské 

dakcia, požičovňa . archív. 
Všeobecná improvizácia v 
čených po temkiádou vyú ti v 
lost podniku od pracovnej 
v penzijnom veku (počtom 
a schopných kresliť partitúry. 
podarilo dosiahnuť v danom rámci 
ne úspechy (partitúry Grešák: 
Hraškovie . Bázlik : Canticum. 
možno ich vyňať zo sporní 
skutočnosti. Postupná likvidácia 
kladne a zostrený ekonomický 
k začatiu vydávania faksimile. 
činnosť je však priamo závislá od 
problému autorom . Aj tu však 
vým porevolučným stratám 
jomstiev (neči tateľná parti 
Symfónie). Takisto ťažko 
novo prístupných študijných 
totiž od samého počiatku svojej 
vyrába partitúry len vo veľkých 
ských formátoch, ktoré sú 
hé. čo pri zohľadnen í SKmocr""" 

nia orchestrálneho materiálu 
g ro tesky . Sumárne ide teda o 
si neuvedomuje svoj význam, 
je možnosti či ekonomický a 
ký dosah . 

O hlas celej tejto činnosti v na!ej 
spoločnosti možno vyjadriť číslom 
zor , náplň , spôsob rea lizácie , 
tejto vydavateľskej činnosti sa 
nestal predme~m kritického 
recenzie, príspevku na Koanrerenot"tL 
medzi odborníkmi či v ši 
vod sa o nej len v správach o 
sledujúcom roku vyrobíme 
vodných slovenských diel, z 
ročiu .. víťazného Februára"). 
zlyhala teda absolútne . 

Tento stav má mnohé prfčiny . 
ne formulované ho kultúrneho 
osobnú nedotknuteľnosť 
nentov, neochotu uvoNir"niť 

znam v histo rickom či 

cez záme rne vytváranú kultúrnu 
po najprozaickcjšiu: túto tvorbu 11 

možno nikde kúpiť. OPUS dosial 
spel k fundamentálnej o tázke: ako 
ne vyzerať obchod s hudobninami? 
ani nemá. Zákazník je odkázaný 
mc", .. neviem", .. skúste inokedy" 
sa teda nemá ako o tejto 
dieť. Na rozdiel od verejnosti 
vie . Podľa OPUSu spfň a nejaké 
litické úlohy, hodnot í sa ako st 
točná. V štruktúre OPUSu, n. p .. 
odčerpáva prostriedky atď. 
v OPUSe n. p . nič nechce ved 
-právnych vzťahoch, ktoré z 
dobnín vyplývajú , či o ziskoch. 
vlastníctva plynú. Za jediný 
z vydaných diel sa považujú 
z priameho predaja 
obchodnej sieti. Predaj sa 
nie to kde . Existuje však prod 
hu zohráva v predstavách čini 
Každým rokom sa podieľa na 
Su so zvyšujúcim sa skladným. 
lom je stratovejšou . Keďže tieto 
štitúcií , ale nie skutkovú podstatu 
eu z uzavretej zmluvy. Netreba 
u skladateľov mieru sko 
danosti voči štátnej moci: vo vzťahu 
ciám šfriacim ich duchovné dielo, 
ponímaní ako (lepšie, či horšie 
cialistickí štátni otroci. 

( Uv4dzané fakly nemusia zodpovedal 
nemám ich kde overil. prclote archívna 
dávania hudobných dae l neexi>IUJe). 



také neúnosné. bolo potrebné sa o d
nim postaviť. A ta k v ro koch 
do~lo k zo~rotovaniu celej te jto 
slovenských hudobný<;,h diel, na 

OPUS vlastn! copyright a teda sa po
bude podieľať na ziskoch z nich až d o 

rokov po smrti auto ra. Pro blé m sa 
vyrie~il. V dobe . keď vydava~ 

s odvážnymi riadiacimi pracovnlkmt 
zlskalo putovnú zástavu MK SSR . us
zároveň genocldu v oblasti Sírcnia 
slovenskej hudobnej tvorby. Vy~

zozna m krížikom označuje bib
- ide o ručne kreslené, či faksi

, ktoré v súčasnosti jestvujú 
ároch (podľa to ho. koľko si 

pokútne zohnal pred zo~rotovaním .
ich nemal kde). Sumárne: abscncta 

ktorá začala nenadviazaním na 
_ , • .,,.nv••Ku tradlciu , dosiahla v súčas

i produkciu spred 2-3 ro kov. V reči 

56 
3 

53 

19 kom . h . 16 
ll ll 

1971-1985 
61 
22 
39 

te túto či nnosť možno charakterizo
kuhúrnu kriminalitu . Zmluva, kto rá 
realizovať záväzky vyplývajúce pre 

, nikdy sa nestala základom ~re 
jej skutkove j podstaty. OPUS ntk
nepro pagoval a nepredával die la, 

vydavateľské práva. ale ich 
~rotoval. Pome r vydaných a zní
dovoľuje hovoriť o genoclde . Pri

k nijakým pokusom o zrušenie 
za skladovanie , o ~lrenie názoru 

a tnosti hudobn iny ako ob
lu , o upovedomen í in~titúcií . 

mať záujem o odkúpenie diel, 
al!dotnení samotných autorov pred za
_ ,ru•u, ... , .. a. či o pokusoch predispo no

knižničnej siete. ·T akto paradoxne 
slovenských skladateľov právny 

podanie žaloby na svojho jedi
••wneno vydavateľa, hoci sami o tom 

. Právny vzťah sa ne porušil le n voči 
s ktorými OPUS nijaké zmluvy 

a teda ich ani nikdy nevydáva!. 
povedia, či stra ty, ktoré vznikli zni

-~unutm::j po doby diel , možno chápať 
zisk z možného ~lrenia. 

závažnejšia je však o tázka. aká je 
väzba našej hudo bnej spoloč-

podobné veci vôbec môžu diať. 
ktorej úlohou je tvorba národ

. vykonáva genodlcu, pričom po
vôbec nevedia, či ide o auto

-a~vnv~u hodnô t č i o ich prijímateľov. 
inštitúcií zastupujúcich záujmy 
skladateľov (ZSSKU , SOZA, 

to otázkam vlastne nikdy ne-
"~'""'·"v·~ · je taká, že odber pro- . 

v O PUSe na krku jeden 
hlavným cieľom je likvi

podobe likvidácie produk
vytvára. Specificko u otáz

či hudobné vydavateľstvo v ze-
ľskej tradlcie , bez vedo mia 
, bez možnost! realizácie 
vzťahov so zahraničnými 

možnosti tvorby zahraničných 
vzťahov môže vôbec ako sa

hospodárska jednotka existovať. 
teda naoko pokračoval v predchá
kontinuite i edičnej praxi (l dielo 
autora , l die lo auto ra narodeného 
1950), no k realizácii skutočných 

· potrebných pre slovenskú hu
nie je vôbec schopný pristú
. dlhodobých edičných zá-

plánov, edičných tendencií. in
'"v ... nc•"" ' hudby na domácom 

je ešte ďaleko za obzorom 
hoci trebárs u všetkých na-

k~ždodennosť. Pod príčinami 
sú podpísaní konkrétni ľudia 

. Náprava ved musí začať 
a uvedomením si skutočnej 

'"x"""""' .. " ~tátne inštitúcie mo hli 
živý obeh hodnôt v spoločnosti . 
podmienkou , že sa nikto nespýta . 

prlnosy a straty, ktoré vyplý
kultúrnej politiky. Slo

' tvorca slovenskej hudby, 
možnosť ponúknuť svoje die lo na 
OPUS. Tu mo hlo dôj sť k repro
ak boló dielo predtým prevere
výboru SHF, Ak autorovi bo lo 

naklo nené. dielo sa doko nca 
Nikdy sa v~ak neSírilo. 

v~ak k vytvore niu vydavateľ-
na podklade zmluvy, ktorá nikdy 
strany socialistickej inštitúcie do
Tento fakt odhaľuje skutočnú 

vzťahu skladateľa-tvorcu 

in~titúcie; ide o vzťah va
nemal inú možnosť . 

nep rávneho vzťahu , ak sa 
o šírenie svojho diela. Vydava

na svoje dielo predával na dobu 
vlastnej smrti za 600-1400 Kčs 

, no vydavateľstvo k šíre
prikročilo. T áto substituč

kritériá nadriadených in-

O vydávaní starej hudby na Slove~sku 
LADISLAV KAČIC 

p rc d hi s t ó r i a: Casť výsledkov hudob
nohistorického. resp. všeobecno-historické
ho výskumu 50-tych a 60-tych ro kov bola p~b
likovaná predovšetkým v podobe notovych 
prílo h kníh (Hudba na Slovensku v XVII. 
storočí, 1954). časopisov (Slovenská hudba). 
ale aj ako samostatné rozmnoženiny SH~ na 
praktické použi tie (S imbracký. Zarevuttus. 
Roškovského Vcsperae bachanales v úprave 
S. Németha-Samo.rínskeho). Tieto .. prvé las
tovičky" nemožno ešte považ?vať - a~ na 
ojedine lé výnimky. ako napr . Ptesne J . Stlvá
na (faksimile. 1957) -za vydanta hudobno
histo rických prameňov vo vlastno m zmysle 
slova. Chýbal tu kritický apa rát a osta tné 
bežné náležitosti edíci í starej hudby. a lebo 
boli redukované na minimum- podľa potre
by a charakteru vyd<tnia. ! oto základ,né zm.~
povanie p r<tmer'lov k naštm hudobnym dcj t· 
ná m malo však význam - jednak poskytlo 
aspoň zá kladný obraz o nich (okrem u.vedc
ných sem patria aj vydani.a .zbterok C ttha.ra 
sanctorum. Cantus catho hct: výb~ru z Vte~ 
torisovej tabulatúry. Pestrý zbormk . ako aj 
výber zo zborníkov J . A . Santracha . . J . Fab
ricza . E . S. Lányiovcj a i.). na druhej strane 
poskytlo aspot'l aké-také možnosti inte rpre
tačnej oblasti a slúžilo i ako podklad k zvuko
vým záznamom a nahrávkam. 

S vlast n ý m vydáva ním hudobno his
torických prameňov sa začalo na Slovcn~k~ 
až v 2. polovici 60-tych rokov vo vtedaj~el 

b ratislavskej redakcii Suprapho nu . na kto ru 
v ro ku 197 1 nadviazal Opus. Začal i sme teda 
o 30-40 rokov neskô r ako napríklad susedné 
národy (Cesi . Po liaci). ~ systcmatick.om vy
dávaní však ne mo hlo byt ešte am rcčt . vlast
ne- ne možno o r'lom hovoriť doteraz. Prvým 
zväzkom edlcie Fontes musicae in Slovacía 
(FMS) vtedajšieho Suprapho nu bolo vydanie 
Zbierky tancov a piesn í A . Szir~ayovej-K~
czerovej. Prof. Kresánek ako edttor postavtl 
osta tným la tku vysoko. tak ako to bolo pre 
neho typické. a vyd anie vz~udilo opráv~ený 
o hlas i v zahranič[. No už v ďalšom zvazk u 
nasledoval o myl - Hudo bný turecký Eule n
-Spiegel (HTE) do edície z~kladných pram~
ňov k d ejiná m slovenskej hudby ncpatnl. 
a už vonkoncom nic vo výbere. Akou-takou 
nápravou malo byť komple tné vydanie tohto 
-inak nepochybne zaujímavého a hodn~tné
ho - diela v štyroch zväzkoch . Hudobny _tu
recký Eulen-Spiegel je priam vzorovým Utu
lo m pre edíciu Stará hudba na Slovens.ku 
(SHS). kto rá vznikla z iniciat ívy dr. Ryban~a 
a redakcie v ro ku 1977. Nedalo sa však už ntč 
robiť. ne mo hli vyjsť dva zväzky v jednej edf~ 
cii a ďalšie'dva v inej! V súvislosti s novým• 
pohľadmi . novými p roblé mami hudobnej 
historiografie a aj na konkrétnom prípade 
HTE sa ukázala potreba aspoň dvoch ed ícii 
hudobno historických prameňov - ba nevy
hnutnosť i pre taký malý ná rod ako sú Slováci. 
(2:.iaľ. ešte aj dnes sa nájdu ľudia . ktorí túto 
po trebu spochybňujú . ) Pro filáciaedícic ~M.S 
bo la teda od počiatku (č t lep~ te a pn o n ) 
sproblematizovaná. Mo hlo k nej dôjsť až na 
prelome 70-tych a 80-tych rokov. no prv a ko 
sa tak stihlo stať, .. utopila" sa stará hudba v 
celkových problémoch Opusu. 

Na ujasnenie - var i už posledný raz- tre~a 
čo najstručnejšie zopakovať, že prvá cdícta 
(FMS) je edíciou v prísno m slova zmysle v~
deckou , a to základných prameňov k dcjt· 
nám slovenskej hudby. vydaných in exte nso. 
bez akýchkoľvek iných krité rií. na~r. inter~ 
prctačných . praktických a po d . Patna sem aj 
súborné vydania die la jednotlivých skladate
ľov ( .. o pera o mnia'·). Druhá edícia (SHS) 
predstavuje širšie zameraný ( ...... hudba ~a 
Slovensku") edičný rad s nárokmt na p raktic
ké po užitie. samozrej me p ri ~achova~í všet
kých náro kov. klade ných v sučasnosti . na ~c
dccko-kritické vyd áva nie hudobnohts ton~
kých prameňov. T a kéto základ~é zamcr~nt.c 
zachovávajú v~etci naši susedta - Poltact . 
Maďari. Cesi atď. 

Bratislavský antlfonár, tzv. Hanov kódex_ (Archív hl. mesta Bratislavy) 

Prehľad doteraz vydaných titulov: 
Fontes musicae In Slovacia 

zv. 1 Melodiarium Annae Szir- , 
may- Keczer IJ967 . · 1983 
zv. 2 Musícalisch tiirckischer 
Eulen-Spiegel (HTE) (výbe r) 1971 
zv. 3 Speer: HTE (Sonáty a 3. 
Suita a 5) 1973 
zv . 4 Spee r: HTE (Sonáty pre 
dychové nástroje) 1976 
zv . 5 Speer: HTE (Ouodlibety 
s ľudovými tancami) 1978 
zv. 6 Speer: HTE (Ouoblibcty 
s ľudovými tancami . 2. zv) 1980 
zv. 7 Simbracký: Opera omnia l 1982 

Stará hudba na Slovensku 

zv. l Capricornus: Opus musi
cum l 
zv. 2 Capricornus: Opus musi

1977 

cum ll 1979 
zv. 3 Rigle r: Sonáty pre klavír 1981 
zv. 4 Tabulatúrny zborník S. 
Marckfclncra (výber) 
zv. 5 Spergc r: Triá č. 1-3 
zv. 6 Patzelt: Musica pro co-

1981 
1982 

mocdia generali 1989 
O krem tých to edícií vyšla v Opuse v roku 

1987 Paschova Vianočná omša F dur ako fak
simi lové. b io filné vyd anie . 

V ro ku 1974 začala vydávať hudobnohisto 
rické prame ne aj Matica slovenská vo faksi-

milovej edícii Monumentu musicae slovacae. 
Zat iaľ vyšli dva tituly: Uh rovská zbierka l 
z r. 1730 aJ. Haydn: Symfó n ia Má ria Ten~zia 
Hob. 1:48. 

V roku 1982 vznikol spoločný maďarsko
-slovenský edičný projekt Musicalia Danu
blana. S podielom lovenských editorov. 
resp. i priamo na Slovensku vy~li dva zväzky 
tejto- dnes už bohatej- edície: zv. l Missa!c 
notatum strigonienesc a nte 1341 1n Posonto 
( 1982) a zv. 5 Tabulatura Victoris ( 1986). 

Vydávan ie starej h udby pre p cdagog i c
k é ú čc l y je nemenej dôležité ako vlast~é 
edície hudobnohistorických prame1'íov. V ts
tom zmysle je do konca dôležitejšie. veď čo 
môže lepšie dokumentovať tarostlivosť o bu
dúcno i národa (resp. opačne). o národ né 
a historické povedomie. a ko vážny záujem 
o deti a mladú generáciu. To. čo sa v tejto 
oblasti zat i aľ uro bi lo. nic je veľa - Zimmer
mann: Tanec a men uety. Hu mmel: Etudy. 
op. 125. Lutnové skvosty stare~ Lcv.očc 1.+ l 
(výber z Pestrého zborníka a V1ctonsovcj ta
bulatúry pre najmenších). tance zo Spccrov
ho H udobného štvorlístka. Treba si však 
uvedomiť. že vyda nia pre pedagogické účely 

majú vlastne len nadväzovať na kritické vy
dávanie pramcríov. A v riom je situácia neu
tešená ... 

Skladba Nastal nam den wesely z tzv. t ublckého spemíka (I.:ublca, ev. a. v. fara) 

Problémy a pcrspc k tlvy: Problé my 
sú vcl'ké a o viičš i nc zai nte resovaní vedia 
(hoci často sa tvá ri a. akoby sa ich netýkali) . 
Stačí spomenúť len (tplnú absenciu hudby 
19. s toročia u ná v kritickom vyd áva ní. Ako 
možno vydať napr. J. L. Bellu bez textovej 
krit iky?! Pol iaci by si zaiste nikdy nedovolili 
takto vydať Szymanovského a pod. Keď už aj 
k čomusi dôjde. Opus a SHF si rozdelia úlo
hy presne naopak (Bc llovc piesne . resp. slá
čikové kvartetá). Úrovcrí vyššie spomenu
tých edíci í sa ani po 15 rokoch nepodarilo ni
jako zvýšiť - zásluho u edi torskej prípravy. 
redakčného spracovania a vlastne celej reťa
zc .. poloprofesio nálnych" výko nov. Dote raz 
u nás úpl ne absentuje v no tovom vyda ní hud
ba staršia ako baroková. Bo lo by možné vy
menovať dlhý rad tak ýchto zák ladných prob
lémov. Doteraz sa vyrobi lo množstvo kon
cepcií. plánov i konkré tnych ed ičných ná
vrhov a je zbytočné vyrábať ďalšie. pokiaľ 
nebudú úlohy rozdelené podľa profesionál
nych krité rií a v ich intenciách aj zvládn uté. 
O perspe ktívach ne má zmysel hovoriť. kým 
sa titul y vyrábajú s veľkou finančnou stratou 
(všade na svete je dnes stará hudba veľký 
.. kšeft") a po to m namiesto d o obchodu pu tu
jú rovno do šrotu . Verme. že toto pbdobic je 
už raz navždy mi nulosťou ... nHž 
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"N~žná revolúcia" a hudba 
Prolegotnena ·k refortne utneleckého 
školstva V. 

ROMAN BERGER 
20. NIEKTORÉ DOSLEDKY 
Cesta ku kreativite v praxi, postupné uvedomovanie si jej 

aspektov, konceptualizácia štruktúry tohto procesu, by sa 
mohli stať akýmsi "epicentrom", okolo ktorého by sa postupne 
rozširovali okruhy generalizácií a abstrakcií. 

Proces progresívneho "mapovania reality", chápaný ako ne
konečný o-dimenzionálny "Dialog mit der Natur {1. Prigogi
ne)- dialóg medzi človekom a Bytím, interpretovaný pod zor
ným uhlom základných pojmov univerzalistický~h teórií -obec
nej teórie systémov, kybernetiky , synergetiky či teórie kata-

. strof by sa mohol stať základom "globalistické~o" (G. N. Wein
berg) či makroskopického (J. de Rosnay) pohradu na "svet 
s- človekom" či na "človeka- vo- svete." (Predpokladám, že 
tak, ako bolo možné urobiť "malú násobilku" pre deti z teórie 
G . Cantora, malo hy byť možné to isté aj v prípade teórií L. F. 
Bertalanffyho, H. Hakena či R . Thom'~). __ -----
- Výsledkom äkéhosi "ge(\eralizovaného systémového prístu
pu" - k otázkam životnej praxe aj reflexie mal by byť integro
vaný obraz sveta " in vi vo". Tento obraz by bol síce .,globálny" 
- t. zn. rezignoval by z detailných poznatkov a presných defi
nícií - bol by " fuzzy" - avšak umožňoval by sondy k detailom 
a k precťznosti v ľubovoľnej oblasti. _ 

Cesta od globálneho k parciálnemu by bola spojená (zdanli
vo paradoxne) s cestou od najbližšťch, "intímnych" re lácií spo
jených s kategóriou ,.miesta", k tým vzdialeným, súvisiacim 
s kategóriou "priestoru" (ako tieto pojmy chápe tzv. humanis
tická geografia). Táto cesta by mala zabezpečiť lepšiu životnú 
orientáciu aj ... vďaka postupom od konkrétnych činností cez 
operácie (v psychologickom zmysle) ku komplexnému mysle
niu o maximálne abstraktných "objektoch"- systémoch. 

Vízia o-úrovňového a o-rozmerného sveta by mala pozitív
ne pôsobiť, mala by oživovať intuíciu , imagináciu, intelekt; 
mala by provokovať kreativitu. 

Summa summarum: "globalistická" recepcia sveta by viedla 
k dôslednej re lativizácii karteziánskej opozície ,.subjekt versus 
objekt"; pripomínal by, že "Svet už dnes nie je taký objektív
ny, ako sa nám zdalo včera" (t. zn . súčasne že .,človek už nie 
je taký subjektívny ... "). 

Možno predpokladať, že "globalistická" štruktúra kategórií 
a pojmov a z nej vyplývajúca vízia sveta by spätne pôsobila na 
regeneráciu primeranej recepcie umenia. Odhaľovala by jeho 
väzby s Realitou, nota bene v perspektíve Univerza - Neko
nečna- Večnosti - Prindpu života - Ducha- Tajomstva. Od
búrala by bariéry, aké medzi odcudzeného človeka a sprofano
vané umenie postavili redukcionistické teórie a estetická špe
kulácia. Optimalizovala by jeho funkcie , posilňovala jeho su
gestívnu moc. 

Musíme v týchto súvislostiach spomenúť diskusiu okolo 
t. zv. "antropického princípu"; Podľa tejto teórie Evolúcia je 
a pr.iori nasmerovaná na antropogenézu; vedie nás to k chardi
novskej ,.noosfére" , k wienerovským "ostrovom informácie". 
Ťažko si predstaviť cestu k týmto métam bez ,.Kultúry" sensu 
stricto. Bez umenia sensu stricto. Bez školy kvalitatívne nové
ho typu, integrujúcej na báze kreativity výchovu ·a vzdelanie. 
Všetky totiž reprezentujú negentropiu v ľudskom svete. 

Z tohto pohľadu vyplýva potom zvláštny, jediný svojho dru
hu pátos , sprevádzajúci kultúru , výchovu, a umenie . Tie to, 
vo svojej podstate dynamické systémy sú v dejinách stále, 
,.osudovo" k o nfr o nt ova n é so .,zlom", s ,.hriechom"; s hlú" 
posťou a obskurantizmom; so zbabelosťou. To znamená: s ten
denciami rozkladu , degradácie , nivc lizácie, stagnácie. Preto 
"modus vivendi" kultúry sensu stricto - ako sme to už konšta
tovali - je de facto boj , záp a s. To isté sa vzťahuje na ume
nie a na školu. Je to , pravda, par a d o x n ý boj -jeho metó
dou je " L á s k a" . Veľké náboženské systémy dospeli už pred 
stáročiami k poznaniu paradoxnej štruktúry človeka; paradox
ná metóda ,.boja" je kore látom ľudskej nátury. 

21. l 
Naše úvahy začal i od konštalácie, že škola je v kríze. 

Z úrovne systému degenerovala na úroveň konglomerátu . 
Podľahla nekróze. Stagnuje. Musí ožiť. Musí sa pohnúť. Od
kiaľ vlastne a akým smerom? 

Dalo by sa povedať , že je situovaná na križovatke svetových 
strán - mala by vychovávať ľudí schopných u v id ie ť a rieš iť 
g l obá l n e pro b lé my . Tie problémy sú .. globálne" preto , že 
sú všade . Nie len ,.tam", ale všade. Okolo nás aj v nás . Posla
ním školy je ,.tu a teraz" prispieť k riešeniu globálnej dilemy 
"dilemy druhého radu": .,Východ či Západ - alebo Sever či 
Juh?" Možné je iba k r e a t í v ne, t. zn . .,meta-profesionalis
tické" riešenie. Metódou ,.Kolumbovho vajca". Treba po gô
de lovsky "vyskočiť zo sys t é mu" (D. R . Hofstadter). 
V situácii "Brownovho pohybu" - prízemného hemženia ,.ego
častíc" - je nevyhnutné otvor i ť s a .. h o r e" . Zohradniť 
ď a l š i u dimenzi u . V opačnom prípade sa môže stať, že ľud
stvo na svojej sp o l očnej ceste k "ostrovom informácie" 
skončí spo l očne na akomsi .,globálnom súostroví Gulag". 

Školstvo súčasnosti stojí pred extrémne náročnou úlohou: 
musí ur obiť zázrak . Bez umenia t o nepôjd e . Ume
nie sensu, stricto , tzv . .,veľké umenie" - to sil zázraky. "Veľké 
umenie" je pre to také dôležité pre prežitie ,.Civilizácie", že 
odkazuje k podstate sve t a - Bytia ku .,zázrač n os
ti ". Privoláva človeka k Por i a d k u . "Zázračnosť" patrí 
k Poriadku Bytia. 

Umenie privoláva k poriadku aj školu. Skola totiž dezer 
t o v a l a z ľud s k é h o s vet a. Mus! sa vrátiť na bojisko a pod
stúpiť boj v záujme človeka. 

Svet sa zmenil , škola ostala. Skoly všetkých typov a úrovní 
musia pochopiť, že ich te rajšia podoba nie je nemenná. Skola 
sa síce ocitla v izolácii , "vyskočila z kozmu" ľudských snov, 
hodnôt, ideí - ale vo svojej podstate ani ona nie je ,.izolovaný 
systém". Môže- musí sa vrátiť . Musí ,.repatriovať" aj ona. 

Nevznikla "ex nihilo"; nie je autonómna: neservťruje "čisté 

poznanie". Bola sformovaná histotickým procesom - zo za
čiatku relatívne statickým svetom a neskôr mýtom - paradig
mou-ideológiou priamočiareho progresu . Dala sa strhnúť tou
to štruktúrou. Slúžila jej i jej patologickým podobám . Pripúta
ná pupočnou šnúrou ku klasickej vede nevyvinula obecnejšie 
spätné väzby so svetom, ktorý sa medzitým ,.zbláznil" (Pars 
pro toto: ,.svet" vydáva každú minútu na zbrojenie 2- slovom: 
dv a milióny dolárov) . Aj škola nesie zodpovednosť za perma
.nentnú vojnu s Prírodou a Kultúrou. Aj škola prispela k tomu, 
že sa svet zmenil na monštruóznu plynovú komoru s otrávený
mi studňami. Svet zruinovali a naďalej ruinujú absolventi kla-
sickej školy. . __ 

Svet sa!eéläžmenil. Skola ostala. 
Skola kvalitatívne nová- "škola in spe" -výsledok .. morfo

genézy", integrujúcej vzdelanie s výchovou na báze kreativity , 
vznikne , ak vzniknú komunikačné kanály, zabezpečujúce pri
meraný kontakt medzi školou a svetom -s jeho faktickým ak
tuálnym stavom. Skolský systém musí vstúpiť do dialógu s ľud
ským svetom. Svet aktuálnej ľudskej biedy a nešťastia, v roz
meroch prekračujúcich našu predstavivosť, nesmie byť pred 
školským systémom Európy zastretý. 

Skola musí reinterpretovať posolstvo vedy. Musí si .. uvedo
miť", že na miesto pôvodného noetického optimizmu prišla 
skepsa: .,Sme iba na začiatku" (L. Thomas); že vedecké po
znanie bolo rekvalifikované: ide o druh adaptačného procesu 
(H. v. Ditfurth); že "informačná explózia" (novodobé "opium 
ľudstva"?) bola demaskovaná: ide o rast nevedomosti (J . Fou
rastié). Správanie stochastického sveta sa stalo nepredvídateľ
né (A. V. Nalimov). 
- Už-niet dôvodov k pýche .. 

Skola sa musí zmeniť- aby svet ostal. Aby sa pozviecha!. 
Skola nového typu - ,.škola in spe" - musí zohľadniť 

v plnom rozsahu ,.zabudnutú paradigmu - ľudskú náturu" 
(E. Morin). Iba cez pochopenie št ruktúry ľud s kej 
byt os ti , cez pochopenie synergie síl , ktoré hýbu jej vnútrom 
a zároveň určujú charakter jej vonkajšieho prostredia - od 
najbližšieho, cez "globálnu dedinu" až po Kozmos- m ôže 
š k o l a po c h op i ť seb a , svoju podstatu, svoje postavenie 
a poslanie v dnešnom svete. 

Pochopiť štruktúru človeka znamená vyvodiť dôsledky z fak
tu , že etika dn es nemôže nebyť ,.psyc ho- et ik ou" či 
dokonca "bi o - e t i k o u " (J . Charvat; L. Kováč). Keď "te~
né sily" v našom vnútri si ignorované- evoluujú, autonomizu
jú sa, stávajú sa ,.Hitlerom v nás" či ,.Stalinom v nás". Nestačí 
.redukcia etiky na ,.svetonázor"; fundamentom mravnosti musí 
byť sp o n tane it a, prameniaca z hlbín vedomia. Preto posla
ním školy je integrovať vzdelávanie s výchovou tak, aby sa la
tentné bi o l o gi ck o- psy c hologické predpoklady r a
sizmu- šov ini zmu- fašizmu, či akejkoľvek kastovnej 
percepcie-reflexie sveta, partajno-mafijnej mentality (všade 
ide o primitívne, regresívne riešenia problému ,.ego")- pre
t v á ra l i n a a l t r u i z m u s , na schopnosť s po n t á n n ej k re -
atívnej k oope r ácie a koexisten c i e. To je cesta ,.ho
re", smerom k "noosfére". Skola nesmie vychovávať .. Ober
menscha", nesmie utvrdzovať egoizmus a egocentrizmus a na 
druhej strane nesmie produkovať robotov. 

Cesta ,.hore" znamená schopnosť transformovať relácie niž
šieho radu na relácie vyššieho radu ; napríklad biologické vzťa
hy musia prechádzať na úroveň psychologických a tie na úro
veň duchovných; prirodzené puto (v rodine) sa musí v i~ tom 
momente zmeniť na vedomý, humanistický, slobodný vzťah 
(C. G. Jung) - v opačnom prípade hroz{ katastrofa. ,.To, čo 
bolo métou stáva sa prekážkou" (S. Aurobindo). 

Dodajme , že cesta .. hore" , smerom k "noosfere", k ,.bodu 
O mega", je aj cestou k občians t v u . Občianstvo sen su strie
to nie je mysliteľné bez prekonávania úrovne .. ego" a ,.perso
ny"; nie je zlučiteľné s vedomím .. ego-častíc''. Cest a k ob
čia n s tvu je podmienená d omi nan ciou .. Kultúry" 
v spo l očenskom by t í ; predpokladá .. Kultúrneho člove
ka". Predpokladá ,.morfoge nézu" š k o l y no vé h o t yp u . 
Cesta k občianstvu vedie cez sp i ri t u a l i z á c i u života - indi
viduálneho aj spoločenského. Až na tej to úrovni sa odhaľuje 
zmysel sy m bo l ov Un i verza a n a ich pozad! - z m y
se l ex is tencie . Len a výlučne v tomto kontexte nadobúda 
zmysel a ut e nti c ká t vo rb a v um e n í ; ukazuje sa kvali
t a t ív n y - viac: o nt o log ic k ý rozdie l medzi oblasťou 
um e ni a a zábavy. Umenie získava opäť svoju identitu a 
autoritu len a výlučne na úrovni kreativisticko-etickej mentali
ty občanov sensu stricto. Na to. aby sme sa k tej to úrovni pri
blížili , je potrebná "explózia" sui generis ... reťazová reakcia" 
sui generis. Prvým článkom by mala byť morfogenéza školy 
nového ty.pu . Hovorili sme o podmienkach, za ktorých - podľa 

synergetického konceptu - k nej môže dôjsť (bifurkácia; inter
akcia stochastického procesu s deterministickým systémom). 
Nehovorili sme o poslednej z nich- o ,.vhodnom impulze''. 

22. SPIRITUS MOVENS. 

November. Explózia mladosti. .. Princíp života" víťazí nad 
.. zdravým rozumom" - nad utilitarizmom-pragmatizmom-kon
junkturalizmom-kolaborantstvom. Ukazuje sa , že vznik ,.ne
pravdepodobného javu·• mal väčšiu pravdepodobnosť než ,.ja
vy pravdepodobné" . Potvrdila sa pouč ka synergetiky. podľa 
ktorej fluktuácia na úrovni "mikro" , zanedbateľná z hľadiska 
úrovne ,.makro" môže vo "vhodnom momente" zapríčin iť roz
pad makrosystému; môže sa súčasne stať zárodkom morfoge
·nézy novej štruktúry. 

Krátko potom vzniká ďalší impulz. Prezident Václav Havel 
vyhlasuje zjednotenie politiky a etiky. Narodila sa záväzná 
norma nového typu. Ukazuje sa, že to nie je ani "fantazírova
nie" umelca, ani humanistické gesto filozofa . Slovo je tu totiž 
spojené s činmi , prax potvrdzuje - verifikuje teóriu. Aj Prezi
dentova diagnóza: "Hluboká mravní kríze" je sprevádzaná 
koncepciou praktickej terapie: je nutné opäť zaviesť do praxe, 

oživiť exkomunikované kategórie ľudskej 
toleranciu, odpustenie etc. 

Na tomto mieste chceme však zdôrazniť niečo 
tur á lne a sp ek t y sp oje n i a politiky a etiky. 
kej perspektíve je to podobný problém ako v 
nia vzdelania a výchovy: systém .. Politika" tu 
chastický proces, .. Etika" - deterministický 

Z hradiska kybernetiky by to bolo možné 
problém reg u lác i e: .. Politika" by bola 
vplyvov". na vstupe ,.regulátora"- .. Etiky". 
možné chápať ako .. množinu možností" ; .. Etika" 
rietu tejto množiny, generuje ,.informáciu". 

Poznamenajme. že sa to uskutočňuje v intenciách 
.. Všetko je ti dovolené (všetko je .. technicky 
ni c vše t ko j e užito čné". 

Z hľadiska ide! , ktoré nás sprevádzajú v tomto 
grácia politiky a etiky reprezentuje tvorivý ak 
slova zmysle. Máme tu do činenia s príkladom 
ativity v rovine systému .. Spoločnosť". Docháidza 
cii nezlučiteľného; došlo k prekročeniu hraníc 
radigmy, samozrejmosti. Máme tu do činenia s 
re" -po vertikále ( .. J akubovom rebríku'') 
ní; vzniká .. integron '· (F. Jacob) vyššieho radu 
vieme pomenovať) neredukovateľný na súčtt 
žie k. 

Analogicky ako v umení, aj tu autenticky tvorivý 
voláva u časti ,.obecenstva" dezorientáciu, šok: čo 
stalo? Boli totiž zrelativizované doterajšie kritériá 
n a l i z mu (hudobná paralela?- .. problém" vzťahu 
L. J anáček"); ide o príklad par excellence .. t r an 
n a li z mu" . 

Tak ako v umení, vo filozofi i. vo vede, aj tu 
väzuje na "Tradíciu" ; manifestuje sa sila 
vom oživených ,.s íl ďalekého dosahu" dochádza k 
od determinizmu všedného dňa, všednéha.'iredomia. 
mentálnych schém. všedného správania sa. 

Nie je to . .fantazírovanie'· ani prázdne gesto: až 
otvára perspek t ívu Tretieho milénia.o 
žeme-musímc predpokladať. že bude ,.miléniom 
cie. H 
Autonómnosť politiky a autonómnosť etiky. na 

boli navyknut í, sa tu javí ako rezídium epochy 
V momente reintegrácie sa prejavuje pôsobenie 
univerzálneho princípu zjednocovania. Prej · 
a rchetypálncho obrazu ,.vlka s baránkom". 
.. bodu Omega". 

Veľké sny 19. storočia - Nietzscheho .,nadčlovek· 
va ,.nadspoločnosť" (spoločnosť - posledná i 
ne rovali. Vychádzali to tiž z negácie ,.Tradície", 
,.Ducha". Boli výrazom p ýc h y. nekrofilného 
mu. 

Cesta .. hore" vychádza z af irm ácie .. Princ 
ta" ; biofilné tendencie nás vedú k prekonaniu 
- k negácii negácie, k netušenej (na úrovni 
kvalite. Dochádza k .. zázrak u" . 

Intcgron ,.Etika-Politika"- artefakt nového 
ci duchovný náboj, naviac podopretý dvojitou 
ritou áutentickej mravnej osobnosti a al!toritou 
stáva inpširujúcou jednotkou myslenia, yzoro 
ob l a st i ľudských aktivít. Ukazuje sa zrázu, že 
ča n sensu stricto môže robiť .. zázraky"; 
gickom základe transformovať egoizmus na 
trópiu na filantropiu. pýchu na pokoru. nenávisť na 
fa lstvo na nádej , zbabelosť na statočnosť , 

principiálnosť , alibizmus na zodpovednosť. 
V nadväznosti na "Tradíciu" - o. i. na osciláciu 

ta activa" - .. Vi ta contemplativa" (viď biorytmy!) 
ľudské aktivity dostať do súlactu s archetypom 
na víno". 

,.Spiritus movens" spôsobuje .. reťazovú reakciu· 
života" - ,.Tradícia'· - ,.integrálna osobnosť" -
mládeže- norma spi ritualizácie spoločenského 
genéza školy nového typu- genéza .. Kultúry" . 
.. ceste'·. na .. ceste hore'·. nasmerova nej do Tret 

,.Spiritu~ •Juwens" sa stáva impulzom .. reťazovej 
v tom zmy~!.:. že vedie k integrácii: funkcií 
govou kôrou (viď .. brainstorming"), subjektu 
činností s myslením , kreativity so skúsenosťou : 

chovu a vzdelanie. kultúru a civilizáciu. SP<>I~~n~~~ 
národ a kontinent. Východ a Západ či Sever a Juh 
a globálne megasystémy. 

Etika zintcgrovaná s politikou je napokon 
k integrácii etiky a náboženstva (!). etiky a 
a vedy, eti ky a umenia. Všade totiž ide o 
minizmu všednosti. rutiny. konvencie, knnltnr.m.,,m, 

Všade ide o generovanie .. informácie" ; 
stricto je funkciou redukcie variety (R. Ashby). 
za, o ktorej hovoríme, spočíva o . i. v tom. že vo 
lastiach tradične chápanej kultúry dochádza k 
v arie ty . Tvorba ustúpila pred záplavou klišé, 
imitácie , rozmnožovania ; pred ,.lenivosťou 
júc: .. Profesionálnosť bola métou" - nrc•ft><,íonalílll 

prekážkou" . Svet je v situácii .. potopy". Kríza 
· kvantitatívne. Nic je riešiteľná .. na úrovni 

je ,.stavba archy" . .. Archa" je informácia - redukmr• 

tosť" (varictu) v situácii .. potopy". 

Infoŕmácia je funkciou .. Lásky". Iba vtedy, ak 
nadradenosť rezignuje na výlučnosť plodov 
nia" (ľudského racionalizmu). má šancu. že 
ovocie .. Stromu života" (t. zn. že si ho neodtrhne 
ku" ... Láska" odhaľuje možnosti integrácie sk 
ným vedomím, pred profánnym zrakom a odc~urm• 
fou. 

Bolo napísané: .. Môžete si zvoliť: L:ivot -
..Láska" je un iverzálna : rozširuje-prehlbuje 
.,Láska" nie je nekrofilia . ,.Láska" je 
partic ipovať v procesoch deštrukcie;- rozk 
zácie, dcsakralizácic e tc . .. Láska" zakazuje 
,.oceán entrópie". Je maják na .. Ostrovoch 
siela .. vhodné inrpulzy"- impulzy .. síl ďalekého 

Dokončenie v 


